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   املقدمة   
بعوث رمحة للناس م علــى املالة والســــن، والصاليللــه رب العاملمــد حلا

 .. أما بعد.أمجعني
حكام واملتعلق أب  (الصيام)  من كتاب:  ثالثةعة الطبال  الكرمي  القارئيدي    بني

 .كن عظيم من أركان ديننا املباركر 
أن يوفقه إىل ما حيب، ويسدد خطاه ليكون  اإلنسانومن نعمة هللا على 

 على فقه وبصرية يف أي أمر ينطق به أو يعمله.
يكون ومــن أعظــم الســبل لبلوغ ذلــك القــراءة عن أصــول الدين وأركانه، ل

ن عليها قوام ألســائلها وأحكامها، مبا يتعلق مبســلم على معرفة واضحة امل
عذر ي   مور اليت الأهنا من األ بدية، فضال، والظفر ابلســعادة األالتمكني

 هل هبا.اجل
ا يتعلــق بركن الصيام والتطــوع فيه،  مبولتحقيق ما ســبق جاء هــذا الكتاب 

صوص يف رمضــان، فرغبــت بتوفيق  جه اخلديث عنهما، وعلى و لكثرة احل
  على منط السؤال واجلواب،  تعلقة به،ســائل املمن اللــه أن أمجع بعضا من امل

وترجيحه فهمه    ا تيسر علي  ، ومب-نفعنا هللا من فقههم  -م به العلماءا تكل  مب
  لصيام.حول مسائل ا

 ت مادة هذا الكتاب من بعد املقدمة السابقة وفق اخلطة التالية:وجاء
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 الرسالةمباحث 
 تية:باحث اآلملاالسابقة، وفق    قدمةاملجاءت الرسالة من بعد  

  : معلومات عامة عن الصيامولبحث األامل
 : ما يتعلق بشهر شعبان.بحث الثالثامل  ق الصـائم: أخـالبحث الثاينامل
 : من فضائل الصوم وشهر رمضان.بع الرابحث  امل
 : من أحكام الصيام.امسبحث اخلامل
 : من جيب عليه الصيام.السادسبحث  ملا

 : دخول الشهر.بحث السابع امل
 : الطاعات يف رمضان.بحث الثامنامل
 : أخلق الصائم.بحث التاسع امل
 يف الصيام النية:  بحث العاشرامل
 ام.: مباحــات يف الصيادي عشربحث احلامل
 : مفسـدات الصـيام.بحث الثاين عشرامل
 ابلدورة الشهرية.: ما يتعلق  بحث الثالث عشرامل
 : السحـور.بحث الرابع عشرامل
 فـطار.: اإلامس عشربحث اخلامل
 : الصغار والصيام.بحث السادس عشرامل
 يف الصيام.  النسيان:  بحث السابع عشرامل

 (رضع وامل  املواحل   الســنوكبريريض  امل)عذار  : أهل األعشــر  املبحث الثامن
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 متعلقة ابلصيام.: أحكام طبية  بحث التاسع عشرملا
 : الصيام والسفر.بحث العشرينامل
 الرتاويح.  صالة:  ادي والعشرينبحث احلامل
 واخر وليلة القدر.: ليايل العشر األبحث الثاين والعشرينامل
 عـتكاف.: االبحث الثالث والعشرينامل

 لعيد وآدابه. تعلق اب: ما يالباب الثاين
 التطوع والقضاء.: ما يتعلق بصيام  الباب الثالث

 ول: قضاء الصيام.بحث األامل
 املبحث الثاين: صيام التطوع.

 اخلامتة.
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  شكر وثناء  
بدر عبد هللا  :حملدث، شيخنا ااتقدم جبزيل الشــكر والتقدير للفاضلنيو 

ولــى، اجعتهمــا للنســخة األر مل 1 حممد عود الفزيع الدكتور: خأل، ولالبدر
جــر،  األمي فجزامهــا اللــه حســن الثــواب وكر  حظــات القيمــة،ال املمي وتقــد

 صح والتوجيه يف هذه الرسالة.لناولكل مــن قد م  

، فع للمســلمنيلناوهللا أســأل أن جيعل هلــذا الكتاب التوفيــق والقبول، وفيه  
 ي  د علوة فلن أعدم من حمب انصح جيو وإن كان هناك من زلة أو هف

ـح يل من مســائل، والدعــاء ــا ترجـ  مب  اده، من بعد حسن الظنبنصحه وإرش
 افع.لناالعلم    زيد منيــر، واملخيه ابخلأل

على حبيبنا   اللهم وابرك ، وصل  نيمد هلل رب العاملوآخــر دعواان أن احل
 حممد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثريا.

 
  

 

ستاذ يف كلية الشريعة يف جامعة الكويت، ومدير إدارة الرقابة الشرعية يف  األ -   1
 ( دولة الكويت )  متياز االشركة 
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 ولالباب األ
 الصيامأحكام عامة عن 
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 املبحث األول
  معلومات عامة عن الصيام     

 مم قبلنا؟هل كان الصيام مشروعا لأل  1-
َيا أايُـّهاا الَّذ ينا آمان وا ك ت با عالاْيك م   } نعــم، دليــل ذلك قولــه تعاىل:

ياام  كاماا ك ت با عالاى الَّذ ينا م ْن قـاْبل ك     { (183)ْم لاعالَّك ْم تـاتـَّق ونا الص  
 ( البقرة)

 ؟الناسا على  قال أن صيام رمضان مل يكن واجبا ي    2-
رض صيام مث بعد ذلك ف   ،صيام عاشــوراء نعــم، كان الواجب ابتداء  

 رمضان.

 مر بصيام رمضان؟كيف بدأ األ3-
ياام  َيا أايُـّهاا الَّذ ينا آمان وا ك ت با عا ملا أنزل هللا قوله تعاىل: } لاْيك م  الص  

واعالاى الَّذ ينا { إىل قوله تعاىل: }الَّذ ينا م ْن قـاْبل ك مْ  كاماا ك ت با عالاى
كان من شاء صام، ومن شاء أطعم ف{ م ْسك نين ي ط يق وناه  ف ْدياٌة طاعاام  

 أجزأ ذلك عنهم.و   ،مسكين ا
{ إىل قوله  اْلق ْرآن  شاْهر  راماضاانا الَّذ ي أ ْنز لا ف يه  مث جاء قوله تعاىل: }

هللا صيامه علــى  ه{ فاثبتفاماْن شاه دا م ْنك م  الشَّْهرا فـاْلياص مْ تعاىل: }
طعام للكبري وثبت اإل   سافر،للمريض واملقيم الصحيح، ورخَّص فيه امل

  . بوداودأرواه     .يستطيع الصيام  الذي ال
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، مث جاء الرتخيص قــال أن الصيام كان فيه شــدة مع بداية تشــريعهي    4-
 فيه، كيف هذا؟

صــار ألنامــن  ال  ســباب كثيــرة، منهــا أن رجــألنعــم، ورد الرتخيــص 
صرمة، ظــل يعمل  ي   صائمــا  حىت أمســى، فجاء إىل أهله وكان  قــال لــه  

العشــاء، ثــم انم فلم أيكل ولــم يشــرب حىت أصبــح، فأصبح  ىفصلَّ 
ْجهدا  شــديدا ، فقال له: ملسو هيلع هللا ىلصول اللــه صائما ، فرآه رســ جاهد ا ، وقد ا

ْجهدا  شــديدا   مايل أراك) جاهــْدت ا ــول اللــه، إين ؟ قال: َي رس(قــد ا
جئت، فألقيت  نفســي فنمت، وأصبحــت    عملت  أمس، فجئت حني

أمت}إىل قوله    عز وجلَّ:  ا، فأنزل هللاَّ أصبحت  صائمــ    حني  وا الصياما مث ُّ
 رواه أمحد وأبو داود والبيهقي   {لليل  إىل ا

 ؟(رمضان)من أين جاءت التسمية بــ    5-
أراد العرب نقل أســماء  وملا ،(انتق) اي  قيل: كان اسم رمضان قد 

 ر  إىل لغتهم وافق ذلك جميء هذا الشهر يف احل يةالشهور القد 
 نه يرمض الذنوب وحيرقها.وقيل: أل رمضان. :والرمض، فقيل

 ؟نيسلم م رمضان على املصيا فرضىت   م  6-
 يف السنة الثانية من اهلجرة.

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص النيبكم رمضان صام    7-
 تسع رمضاانت.  ملسو هيلع هللا ىلص  النيبصام  
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 {ك ِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلك مْ } يف قولــه تعاىل:  (تبك  )مــا معنــى  8- 
 ا حيبه هللا.مبمر الشرعي  أي األ  معناها الكتابة الشرعية،

ماا َمْعد وَدات  } م يف الصياذا ذكر هللاامل9-   ج قال، ويف احل{َأَّيَّ
 ؟ت{أشهر معلوما}  سبحانه:

 الناسج كان وقتها معلوما  منــذ نيب هللا إبراهيم وتوارثها  ن أشــهر احلأل
 .الناسا على  بعده، أما رمضان فجاء التشــريع فيه جديد  

 دة وللرجيم؟يــة، فيكــون الصيــام للعبــالنهــل جيــوز التشــريك ب -10
وأمســك  النيةت ميــة، فبي  حلطباء ابقبــل األ ــح شــخص منص  ن   إذا

ؤجر الشمس، فإنه ي    الطعام من طلوع الفجر الثاين إىل غروبعن  
نه أل  ،دة كاملةوصام امل  النيةت  نه بي  وصيامه شرعي أل  ،على ذلك

 جل ردة إلــى الصيام الذي يتقرب به إىل هللامية اجململ يعدل عن احل
ينهزه إلــى الصيام  الأن الذي يصــوم و  تباه إىلاالنوواجب  ؛وعال

شــرك يف أأعظم أجرا  ممن سيكون  تعاىلواب من هللا طلب الثــ الإ
 باح.مر املالعبادة واأل  صيامــه بني
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 بحث الثان:امل
  ق الصـائم خـل أ    

 ما الغاية من تشريع الصيام؟ -11
ـوى إذا قام الصائم حبق الصيام، وقد التقـبلوغ لالصيام: هللا  شــرع

َيا أايُـّهاا الَّذ ينا آمان وا ك ت با عالاْيك م   } ذكرها هللا يف قوله سبحانه:
ياام  كاماا ك ت با عالاى الَّذ ينا م ْن قـاْبل ك ْم لاعالَّك ْم تـاتـَّق ونا    { (183)الص  

 )البقرة(

 قصود من التقوى؟ما امل   -12
واجتناب نواهيــه، وتلك هي الغايــة  امر اللــهامتثال أو  هي التقــوى

تها ، واســتقاماألخالقهنفســ، وهتذيب لمن الصيام، وفيه تربية ل
وقد  الخيرج شهر رمضان إواحلرص على أال ، قومي  ســلوك على

 وسلوكه.  خالقهابلغا  يف نفسه وأاملسلم أتثرا  أتثر أتثرا   

 للصيام؟  ةبلنسبإىل قضية التقوى   ملسو هيلع هللا ىلص النيبهل أشار   -13
من مل يدع قول الزور والعمل به، فليس هلل : )ملسو هيلع هللا ىلص النيب نعم، قال

 . رواه البخاري.  (حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه

َيا أايُـّهاا الَّذ ينا آمان وا ك ت با : }تعاىل قولهاملستنبطة يف ما الفوائد  -14
ياام  كاماا ك ت با عالاى   ؟{عالَّك ْم تـاتـَّق ونا الَّذ ينا م ْن قـاْبل ك ْم لا عالاْيك م  الص  
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 من تلك الفوائد:
من  ألمما : بيان أمهية الصيام، حيث فرضه هللا عز وجل علىأوال

 لكل أمة.  الزمعلى حمبة هللا عز وجل له وأنه    قبلنا، وهذا يدل  
وحدهــا  ، حيث إهنا لــم تكل فاألمة: التخفيــف علــى هذه اثنيــا

 .األبدان فوس و لناقة على  ابلصيــام الذي قد يكــون فيه مشــ
حيث  دينها، االمةشــارة إىل أن اللــه تعاىل أكمل هلذه اإل: اثلثا

 أكمل هلا الفضائل اليت سبقت لغريها.

 من أجلها الصيام؟ا ش رّع َكما حِ ك  هل هنا -15
 نها الصيام:والفوائد اليت تضم    كمحل  نعم، فمن ا

بلنا على اليت ج   ابتحملبو أنه عبــادة نتقرب هبا إىل ربنا؛ بتــرك ا 1/
 .سبحانه  نكاح، لننال بذلك رضا ربناالو   األكلحمبتها من  

ر له تعاىل قــد يس   أنهمعرفة الغين قدر نعمة هللا عليه، حيث  2/
على ما يشــتهي، مــن طعام، وشــراب، ونــكاح،  حلصولا

يتيســر   ذكر أخاه الفقري الذي التمة، ويعلنافيشــكره على هــذه  
 .إلحسان على ذلك، فيجود عليه ابلصدقة وا  ولحلصله ا

فــس والســيطرة عليها حىت يتمكن من لنان علــى ضبــط التمــر   3/
فيه خريها وســعادهتا، ويبتعد عن أن يكون إنســاان   ملاقيادهتا 
فيه   ملايتمكن من منع نفسه عن لذهتا وشهواهتا،  الهبيميا  

 .مصلحتها
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 للبدن؟  هل يف الصيام فوائد دنيوية -16
 ألن ؛ األصلالفوائــد الدنيوية هي    جنعل  أالابتداء    ملفروضنعــم، وا

، اآلخرةوالغفلــة عــن إرادة    اإلخالصذلــك قد يــؤدي إىل إضعــاف  
عــن   جتةالنان الثمــرات الصحية  ومــن الفوائــد الدنيويــة ما حيصــل م

من ترســب بعض اهلضمي فرتة معينة،    جلهازتقليل الطعام وإراحــة ا
  سم وغري ذلك.جلوالرطوابت الضارة اب  فضالتال

 تميزة اليت وقعت يف شهر رمضان؟ ناسبات املما امل -17
 ناسبات:من تلك امل

 أن هللا أنزل فيه القرآن، أي ابتداء إنزاله. -
 غزوة بدر الكربى، يف السنة الثانية.وقعت فيه   -
 فيه فتح مكة.  ت  -

 .وادثوغريها كثري من احل
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 :ث الثالثحبامل
  ما يتعلق بشهر شعبان   

 ما سبب التسمية بشعبان؟ -18
، بعــد احلروب، أو يف  ملاءطلب الالعــرب    -انتشــار  –قيل لتشــع ب  

 ب أي الظهور.، أو هو من التشع  حلرامأن خيرج رجب ا

 بلعبادات يف شعبان؟  الهتمامينبغي    ملاذا -19
رمضان، مثل قراءة   لتكــون كالتمهيد والتيســري يف فعلها قبــل

 القرآن، والصيام.

 شرع صيام شهر شعبان؟ي    هل -20
كان )ديث عائشة رضي هللا عنها: كثار منه، حلنعم، وي سُّــن اإل 

 الويفطر حىت نقول  ،يفطر اليصوم حىت نقول  ملسو هيلع هللا ىلصرســول هللا 
 إالاستكمل صيام شــهر قط  ملسو هيلع هللا ىلصوما رأيت رسول هللا  ،يصوم

 متفق عليه .  ن(ثر منه صياما يف شعباوما رأيته يف شــهرن أك  ،رمضان 

 كثار من الصيام يف شعبان؟ما سبب ال  -21
ومعلــوم  ،رجب ورمضان  بني الناسة أنه شهٌر يغفال عنه لعل العل  

ابلطاعــات مطلوب، وقيل حىت  الناسأن اســتثمار أوقــات غفلــة 
 سلم للصيام قبل رمضان.يتهيأ امل
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 دليل التعليل السابق؟ما   -22
 شعبان بنيملسو هيلع هللا ىلص: ) النيبقال: قال  ة رد عن أسامدليله ما و 

ترفع فيه أعمــال العباد، ه، عنـ الناسرجب وشــهر رمضــانا، تغفل 
 رواه البيهقي     .(وأان صائم  إاليرفع عملي    الفأحب أن 

هي عــن الصيام بعد انتصاف شــهر لنا ورد يقــال أنــه قــد -23
 شعبان.. هل هذا صحيح؟

،  رواه الرتمذي .)ومــواتص   شــعبان فالنتصف إذا ا (:حلديثنعــم، 
 .يصح  للكنه  

هي عن لنا بنيالسابق، كيف نوّفق  حلديثعلى فرض صحة ا -24
على صيام أكثر   ملسو هيلع هللا ىلص  النيبالصيام بعد انتصاف شعبان مع حرص  

 شعبان؟
 ملنهــي يتوجــه إىل من بــدأ الصيام بعد منتصف الشــهر، وليس نال

 ام معتاد كاالثنني واخلميس.له صي، أو  م من أولهو حرص على الص

 حكم صيام يوم الشّك؟ما   -25
من صام : "قال   عــن صيامه، فعن عمار بن َيســر  ميورد التحــر 
 ة. يرواه ابن خز   م".القاس  شــك فيه فقد عصى أابي ي  اليوم الذ

 قصود بيوم الشّك؟ملما ا -26
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الذي   خري من شــعبان، وأيضا ما جيعل معه اليوميقصــد به اليوم األ
مــوا رمضان  الملسو هيلع هللا ىلص: ) النيبقال: قال   عن أيب هريرةفقبله،  تقد 

 ه متفق علي.  (ا فليصمهرجل كان يصوم صوم    ال؛ إبصوم يوم واليومني

 هي عن صيام يوم الشّك؟لناما العّلة يف   -27
 حتقيق ألجلزاد يف رمضان ما ليس منه، وأيضا ي   القيــل: حىت 
الفريضة عن   ةصال  ل بنيثــل الفصافلــة، ملناالفــرض و   الفصــل بني

 م أو انتقال.بعدها؛ إما بكالافلة  لنا

ذر أو لنالوفاء ب ألجلخري هي يشــمل صيام اليوم األلناهل  -28
 الكفارة؟

ي ألهنا منــذر أو الكفارة، إلناجل بــأس بصيام يوم الشــك  أل ال
 .، أي للتطوعة مطلقةبينيتوجه إىل صيامه  

 خلميس؛ ووافــق يوم اخلميســام يــوم اـى صيا علـمــن كان معتــادا  -29
 ليوم الشك.. فهل يصومه؟

 ال) له يف ذلك، لقوله:ملسو هيلع هللا ىلص  النيبنعم، له أن يصومه، لرخصة 
أن يكون رجل كان  اليتقدمــن  أحدكــم بصوم يوم أو يومــن، إ

 متفق عليه. (.يصوم صومه، فليص م ذلك اليوم
 ياط؟تحالخري من بب  األكن صيام اليوم  ميهل   -30
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  الثني إبكمال عدة شــعبان ث  اليتحقق إ  نعلم أن صيام رمضان ال
 .غري صحيحرمضان، وغري هــذا  هالل ــا، أو برؤية يوم  

 ؟مرا يعّد خمالفة لويل األهل صيام يوم الشك احتياطا  -31
، حيــث أننا  األمر، مث لولــي النبويخمالــف هلدي  ال  نعــم، وهــو أو 

، أو من ينوب عنه األمرثبــت عند ويل يف بلد مســلم، فمىت ما 
 .ا للمسلمنيكاهليئة القضائية دخول الشهر فعليه ابلصوم تبع  

 يف العبادات؟   الحتياطأن حنقق    ميكن كيف   -32
وأمــا إذا   املخالفة،يطلاــب عند احتمال الوقــوع يف إمنا حتيــاط اال

يف   بلواجإلــى ارتكاب حمظــور، أو ترك مأمور، فا  االحتياطأدى  
 .الحتياطترك هذا ا

من شــعبان يف ثبوته من  الخريالتعامل مع اليوم  ميكنكيف  -33
 جهة الرؤية؟

مــن شــعبان، وحــال دون رؤية اهللل غيم أو  الثنيإن جــاء اليــوم الث
.  غبار: فهو يوم الشك 

 ،؛ فهو ليس بيوم شــكاللر اهلا ومل ي  وإذا كانت السماء صحو  
 صــام.ي    العبان، و وقطعا هــو من شــ

 هل صّح يف ليلة منتصف شعبان أي حديث؟ -34



17 
 
 

إن هللا  ملسو هيلع هللا ىلص: )  النيبقال: قال     ألشعرينعم، فعن أيب موسى ا
  ملشرتك  الخلقه، إ  جلميع صف من شعبان، فيغفر  ألنيف ليلة  ليطلع  

 .للمؤمنني ملبغض: أي ااملشاحن. رواه ابن ماجه. و (أو مشاحن
صــف ألن  ةده يف ليلل ع على عباإن هللا ليطملسو هيلع هللا ىلص: )  النيبوأيضا قول  

 حلقدلــي للكافرين، ويدع أهل ايو  من شــعبان، فيغفر للمؤمنني
 رواه الطرباين.  (حبقدهم حىت يدعوه

 ما حكم من خّص هذه الليلة بعبادة أو دعاء؟ -35
 أو قول.  ،بعملن   خص ها  ملسو هيلع هللا ىلص النيب، إذ مل يثبت أن  ال جيوز

ما  (الْقريش)نها فــي الكويت يقال ع  الناس نيهنــاك عادة ب -36
 القول فيها؟
، اســتعداد   (طحن) جلرشســاء نالة يتجم ع فيها يهي عادة قد  ا الرب 

شــغلهم هذا عــن العبادة يف رمضــان، لكن يف ي  ال لرمضــان، حتــى 
ا ؛ اســم  األمرهذا  إلحياءســبب  حاجة هلذا؛ وال ال حلاضرالزمن ا

، مع ملداومةا اأفضل، لتضمنه االســابقة، لذا تركه ابدون حقيقتهو 
 يف مواضع العمل. جنده؛ مثلما ألطعمةالتبذير اب

 من عليه صيام سابق، هل يقضيه يف شعبان؟ -37
ن الصيام، وذلك يف شعبان بقضاء ديْ  ملبادرةنعم، وجيب عليه ا
 قبل جميء رمضان.
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بسبب  ملاضيهل هذا يشــمل الفتــاة اليت مل تصم مــن رمضان ا -38
 س؟فالناأو    حليضا

 نعم، فيجب عليها قضاء ما عليها من صيام.

يفعلون ما يشتهون من معاصي قبل رمضان حبجة   الناسبعض   -39
 أن الصائم مغفور له ذنبه.. ما حكم فعلهم؟
عصية يف ذن بفعل املهــذا من القبيــح ابلتفكري، بــل من أعطاهــم اإل

أي وقت من الســنة؟ وأيضا أين الضمان أبن من صام رمضان قد 
 ؟تعاىل  من هللا  غفرة والقبولجاءته امل

 الرغائب؟  صلةما حكم   -40
غرب والعشــاء ليلــة امل  ة الرغائب اليت هي ثنىت عشــر ركعــة، بنيالصــ
كل ذلــك لــم و صف من شــعبان، لنامعة مــن رجــب، أو ليلــة اجل

، وقال طائفة من العلماء أهنما بدعة ملسو هيلع هللا ىلص النيبيصح  فعلــه عن 
 منكرة.
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 بحث الرابع:امل

   رمضـانمن فضـائل الصـوم وشهر   

 ما فضائل الصيام عموما؟ -41
مــن ) يقول: ملسو هيلع هللا ىلص النيبقال: مسعت   د  ري خل  عن أيب سعيد ا 1/

. (ر سبعي خريفاألان  اَلل  وجهــه عنَّ   بعــدا   اَللَّ ل  صــاما يوم ا يف ســبي
 رواه البخاري 

قال ربكم تبارك ): الق ملسو هيلع هللا ىلصأن رســول هللا  عــن أيب هريرة  2/
. (الصوم فإنه يل، وأان أجزي به...  كفارٌة، إالكل العمل  :  وتعاىل

 رواه أمحد. 
كل عمل  ابن آدم ل: )قا ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن أيب هريرة  3/

عز    ســنة  عشر  أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف. قال هللايضاعف، احل
 مسلم. رواه   .(أجزي به...  الصوم فإنه يل، وأان  وجلَّ: إال

حذيفة    4/ فتنــة  الرجــل فــي )يقول:    ملسو هيلع هللا ىلص  النيبقال: ســمعت     عن  
متفق  .  (ة  والصيام والصدقة...كفرهــا الصالت  أهلــه ومالــه وجــاره

 عليه. 
الصيــام والقــرآن يشــفعان للعبــد يــوم القيامــة، ) :ملسو هيلع هللا ىلص قال النيبو  5/

 فشف  عين  لنهاراب  تمنعت ه الطعاما والشهوا رب   الصيام: أيْ   يقول
ــوم ابلليل، فشــف  عين لنافيــه، ويقــول القرآن: منعتـ ـه 

فيَّشفعان   رواه أمحد.   .  (فيه،  
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مرين  فقلت: ملسو هيلع هللا ىلصقال: أتيت  رســول اللــه  عــن أبــي أمامة  6/
ــْدل ع   ال عليك ابلصوم، فإنه) ملسو هيلع هللا ىلص:نــة؟ قال دخلين اجلي   بعملن 

 أمحد والنسائي.   رواه  (عليك ابلصيام)يل:    له. مث أتيته الثانيــة، فقال
 والنسائي.   رواه ابن حبان  (.مثلا له  عليك ابلصوم فإنه ال)ويف لفظ:  

 جياز؟ما فضائل شهر رمضان على وجه ال -42
اان  يإ  من صاما رمضان  )قال:    ملسو هيلع هللا ىلصهللا     أن رســولا   عن أيب هريرة    1/

اان  يالقادر إ  قام ليلةْذنبه، ومنْ  تَّقــدام منْ  له ماا  غفارا  واحتســااب   
تقدم منا   واْحتسااب    له ما َّ  رواه مسلم   .(ْذنبه غفار  

 ديث:حلمعىن كلمات ا =
 اان: تصديقا أبنه حق مقتصد فضيلته.إي

 ص له.خالاحتسااب: طلب الثواب من هللا وقصد اإل

ةن إ ذاا كااناْت أاوَّل  لايـْلا )قال:    ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول  اَللَّ       ه رايـْراةا عن أيب  /  2
الشَّيااط ني ، واماراداة  اجلْ ن  ، واغ ل  قاْت أابـْوااب   م ْن راماضاانا، ص ف  دات  

ٌب، واف ت حاْت أابـْوااب  اجلْانَّة ، فـالاْم يـ ْغلاْق ألان نـْهاا ابا ر ، فـالاْم يـ ْفتاْح م 
ٌب،  نـْهاا ابا غ يا الم  غ يا اخلْارْي  أاْقب ْل، واَيا ابا داى م ناادن: َيا ابا شَّر    واانا

َلل َّ  ع تـاقااء  م نا   ْر، وا  رواه ابن ماجة (.  ار ، واذال كا يف  ك ل   لايـْلاةن لناأاْقص 
 ديث:حلمعىن كلمات ا -
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 صفاد، وقيل ضعف من يسعى ابأل حيتمل التقييد والشد  فدت: ص  
 ري وقلة الشر.خلإشارة إىل كثرة ايف الفتنة، وقيل  

يتمكنون أن  فال نيد الشياط وتصف  "وقال ابن تيمية رمحه هللا: 
ا مند، إقي  صفد هو املفطار، فــإن امليعملــوا ما يعملونه يف اإل

وا عن آدم بســبب الشــهوات، فإذا كف   بنييتمكنون من 
 ."الشهوات صفدت الشياطني

 منهم من يســرتق الســمع، أو من يسعيراد حيتمل امل: نيالشــياط 
 .نردة من اجلملمنهم إلغواء والفتنة، وقيل ا

 (!، آمني، آمنيآمني)نرب، فقال:  رقى امل  ملسو هيلع هللا ىلص  النيبأن    عن أيب هريرة    3/
قال يل جربيــل:   ملسو هيلع هللا ىلص:  قيل له: َي رسول هللا، ما كنت تصنع هذا؟ فقــال

. مث نة. قلت: آمنييدخله اجلم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدمها مل  رغ  
قلت: ــم أنف عبــد دخل عليه رمضان مل يغفــر له. فقال جربيل: رغ  

ذكرت عنده فلم يصل  عليك.   م أنف امرئ  . مث قال جربيل: رغ  نيآمــ
 رواه الرتمذي. .  (فقلت: آمني
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 امس:خلبحث اامل
   من أحـكام الصـيام   

 ما هو تعريف الصيام لغة؟ -43
 فاإ مَّا تـاراي نَّ م نا } مســاك، ومنــه قولــه تعالــى:فــي اللغــة: اإل الصيــام  
ا فـا أاحا  اْلباشار   يًّا  د  ق ويل  إ ين   ناذاْرت  ل لرَّمْحان  صاْوم ا فـالاْن أ كال  ما اْليـاْوما إ ْنس 

 ، أي نذرت إمساكا عن الكالم.)مرمي({  (26)

 ا؟ما هو تعريفه شرعا  -44
 ب إىل هللا ة التقر  ينب فطراتمساك عن املتعاىل؛ ابإلد هلل هو التعب  

 ، من طلوع الفجر الثاين إىل غروب الشمس.تعاىل

 ا آخر يف كتاب هللا تعاىل؟هل للصائم وصفا  -45
لتَّائ ب ونا اْلعااب د ونا اقال له )سائح(، ومن ذلك قوله تعاىل: }نعم ي  

 . (112)التوبة: (  د ونا الرَّاك ع ونا السَّاج  احلْاام د ونا السَّائ ح ونا  

 الصيام؟  إىل كم قسم ميكن تقسيم -46
 :ينقسم الصيام إىل قسمني

أو ر بب الكفارات أو ألنذ يكون بس : وهو ماقسم مفروض =
 نــه واجب أبصلن بغيــر ســبب؛ كصيام شــهر رمضان، أل

 .فكلملاالشرع، أي بغري سبب حادث من  
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 ا.مطلق    نا، وقد يكون : وهو إما يكون معي  غري مفروض  وقســمٌ =  
 ميس.خلوا  ثنني: صوم اإلعني  ومثال الصيام امل
 .االصوم فيه  مباحة  السنيف    طلق: صيام أي يومومثال الصيام امل

 ما حكم صيام شهر رمضان؟ -47
َيا أايُـّهاا } م، قال تعاىل:سالصيام شهر رمضان ركن من أركان اإل

ياام  كاماا ك ت با عالاى الَّذ ينا م ْن قـاْبل ك ْم   الَّذ ينا آمان وا ك ت با عالاْيك م  الص  
 )البقرة( {  (183)لاعالَّك ْم تـاتـَّق ونا  

 ْأنا  مخس؛ شهاداة م  علىسالاإل ينب) ملسو هيلع هللا ىلص: هللا قال رسولَّ و 
م دا رس ولا  وأن   اَلل ا ال َّ إ   إلاه ا ال  ة،الزاكا ة، وإيتاــاءَّ الالصا  وإقــامَّ هللا،    حمَّ
 سلمون على فرضيته. ، وأمجع املرواه البخاري  (ــج  ، وصْوم رمضانحلوا

 ما أركان الصيام؟ -48
مساك عن إلد هلل عز وجل ابالصيام له ركن واحد: وهو التعب  

 فطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس.امل

  فعله؟نيسلم ما الصيام الواجب على امل -49
أن أعرابيا جاء  فعن طلحة بــن عبيد هللا  :صوم رمضــان 1/

َي رســول هللا أخربين ماذا ":  إىل رسول هللا اثئر الرأس،...فقال
 الإشهر رمضان، ) ملسو هيلع هللا ىلص:؟ فقال "من الصيام فــرض هللا علي  

 متفق عليه .  (أن تطو ع
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 ذر.لناصوم    2/
 صوم الكفارة والفدية.  3/

 للصيام؟  بلنسبةهل هناك من أنواع للفجر   -50
 ، وهناكنعــم، هناك الفجر الصــادق للصيام، وهــو الفجر الثاين

 قال عنه الكاذب.والذي ي    األولالفجر  

 ول عن الثان؟ الفجر األنيق بكيف نفرّ  -51
 ث مميزات:ول بثالفجر األيتميز الفجر الثاين عن ال

ا من  ؛يكــون مســتطيال  ول  : الفجــر األولــىاأل شــرق إىل ملا  أي ممتــدًّ
غرب، أما الفجر الثاين فهو ممتد من الشمال إىل امل

 فق.نوب، أي معرتضا  يف األاجل
شــعاع، أما الفجر  ول يظلــم بعــد أن يكــون له: الفجــر األالثانيــة

ور يف الزَيدة حىت لناده، بل يستمر ة بعظلم الثاين فال
 .الشمسطلوع  

ول فبينه  الفجر األ  فق، وأمابياضه ابأل  الفجر الثانــي متصل  الثالثة:  
به ل   حت يف الشــرع؛ فال فق ظلمة، وليس له حكمٌ األ وبني
 حيرم به الطعام على الصائم. ة الفجر، والالصــ

 ما حكم من أنكر فرضية صوم رمضان؟ -52
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ال  بعيدة، ةأن يكون انشئا  يف بلد  فر، إالفرضيته كمن أنكر 
 فيعرف به، وإن أصر بعد البيان كفر.  فيها  يعرف الشرع

 ما القول فيمن ترك صيام رمضان هتاوانا بفرضيته؟  -53
بعــض أهل العلم يــرى أنه كافر مرتد، لكــن الراجح أنه ليس بكافر  

 مرتد، بل هو فاسق، وعلى خطر عظيم.

 سابقة هل عليه قضاؤها؟   تعمدا لسنوات  من ترك الصيام -54
كثار تطوعا دم، واإل ألنيلزمه قضاء ما ترك، لكن عليه التوبة و  ال

 من جنس ما ترك.

 وم؟لناة بسبب  كن قياس ترك الصيام على ترك الصلهل مي -55
أو نسيها    صالةمن انم عن  )  :  ملسو هيلع هللا ىلص  ثل قولــهمبحيتــج  على هذا    ال

ــوم أو لنان التأخري بسبب ، ألمتفق عليه.(فليصلها إذا ذكرها
داء يف عذور بعد الوقت كاألمعــذور صاحبه، وقضــاء امل النسيان 

 ه.أجره وثواب

 ا فيمن أفطر يف هنار رمضان بدون عذر؟كم شرعا احلما   -56
 والتوبة إىل هللا.  االستغفارمــن الكبائر، وجيب على الفاعل    هذا

 ما عقوبة هذا العاصي؟ -57
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بينا  )يقــول:    قال: ســمعت رســول هللا  عــن أيب أمامــة الباهلي  
وعرا؛   بــي جبال   ن، فأخذا بضبعي فأتياأان انئم إذ أاتين رجال

 فقال: إان سنسه له لك.  أطيقه.  فقال يل: اصعــد! فقلت: إين ال
بل إذا أان أبصوات شديدة، اجل  حىت إذا كنت يف سواء  ،فصعدت

ــل ألانر! مث انطلق قالــوا: هذا عواء أه  صوات؟فقلت: ما هذه األ
يب، فــإذا أان بقوم معلقي بعراقيبهم مشــققة أشداقهم تسيل 

يفطرون قبل    ء الذيء؟ قال: هؤالأشداقهم دما؛ قلــت: من هؤال
 لكربىرواه النسائي يف ا.  (صومهم  ل ةحت

 هل جيب عليه قضاء ما ترك؟ -58
 .له قضاءالقضاء، لكن الرتك العمد ال  قال أبن عليه  ي  

 أفطر يومــا من أَّيم رمضــان بتعمد بل عذر؟  جــح فيمن مــا الرا -59
يســتفيد به شــيئا ، إذ أنــه لن  نه اليلزمه القضاء، أل الراجح أنه ال

مؤقتة بوقت معــن إذا أخ رت قبل منه، فإن القاعــدة أن كل عبادة  ي  
عــذر مل تقبل من صاحبها قضاء، وعليه  عــن ذلك الوقت بال

 التوبة.

 من عبادات؟ مه قضاء ما فاته لإس  بعد  الكافر  هل نلزم -60
تـاه وا يـ ْغفاْر هلا ْم }:  تعاىل  يلزمه ذلك، لقوله  ال ق ْل ل لَّذ ينا كافار وا إ ْن يـانـْ

 )األنفال( {  (38)ماا قاْد سالافا واإ ْن يـاع ود وا فـاقاْد ماضاْت س نَّت  اأْلاوَّل نيا  



27 
 
 

 ؟ت طويلعندهم لوق تد النهار أو الليلكيف يصوم من مي -61
على   واجبٌ ربع والعشــرين ســاعة  البلــد الــذي فيه ليل وهنار يف األ

ييز ليلهم من كن متي، مادام  النهارولو طال    فيه  الصيام  ســلمنيامل
ييز ذلك؛ فيصومون كن فيها متي هنارهم، أما يف البلدان اليت ال

ار فيها ليل أو هن إليهم، ممابتقدير الوقت حســب أقرب البلدان 
 .متميز

أكثر  امتدمتــد هناره يف أي بلد إذا هنــاك قول أبن الصوم امل -62
من مثان عشرة ساعة فلهم أن يفطروا وفق توقيت مكة.. ما 

 توجيه هذا؟
نص الشرعي عل ق الصيام على وجــود الهذا قول يف غري حمله، ف

ليل وهنار يف وقت الصيــام، وللعلم فإن الصيام جاء يف الصيف، 
 .فطارخص هلم الشرع ابإلومل ير 

رارة أو احل النهارمــن وجــد التعب الشــديد بســبب طــول  -63
 رتفعة، فهل له أن يفطر؟امل

ويقضي بعد رمضان، لكن بعد مراجعة الطبيب للنظر   ،لــه ذلك
 يف مقدار حاجته هلذه الرخصة.
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 بحث السادس:امل
   ب الصيامو جو    

 على من جيب صوم رمضان؟ -64
مســلم، ذكــر وأنثى، ابلغ، عاقل،  لى: كل ب أداء  عالصيــام جي

 وانع.قادر، مقيم، وخال من امل

 وانع؟لو من املخليقصد ب  ماذا -65
ة نعها من العبادة؛ كالصاليرأة من حيض أو نفاس  أي ما يكون ابمل

 والصيام وغريها من العبادات.

 ؟النسانما ضابط وجود العقل يف   -66
 عاقال   إلنساناإذا مل يكن و اء، ـيشـاأل ضابطه وجود التمييز بني

 حج.ال ة و صال  صوم عليه وال  فإنه ال

 اهلرِم عليه صيام أو كفارة؟  لنساناهل   -67
 تكليف عليه.  ه الألنطعام؛ اال  يلزمه الصوم، وال  ال

 يتحقق البلوغ؟  ىتم -68
 ثة:حيصل البلوغ بواحد من أمورن ثال

 أن يتم اإلنسان مخس عشرة سنة. -أ
 بل.الذي يكون عند الق    نشنبت الشعر اخلي  أو أن  -ب
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 م أو بيقظة.النــي بلــذة، ابحتــأو ينــزل امل -ت
 يض.رأة أمرا  رابعا  وهو: نزول احلوتزيد امل -ث

 ؟نيكن ضبط البلوغ بسن معهل مي -69
 له مخس عشرة ت  كن ضبط البلوغ بســن حمدد، لكن من ي ال

ســنة؛ من ذكر أو أنثى فقد بلغ، ومن حاضت ولو قبل مخس 
 د بلغت.فق  سنةعشرة  

 قصود بلق درة يف الصيام؟ملا  ما -70
 .نعه من الصوميمرض    إلنسانيكون اب  أالاملقصود هبا  

 سافر؟ملاقيم يعين عكس  هل امل -71
عىن أنه من اســتوطن فــي أرض، وله فيها أهــل فعليه مبقيم  نعم، فامل

 جيب عليه الصيام.  غرض عارض فال  ىلإســافر  الصــوم، أمــا امل

  نؤمره؟مبرمضان    ان يف منتصفلو أسلم إنس -72
نه صار من مساك دون القضاء؛ ألإلإذا أسلم يف أثناء اليوم لزمه ا

 أهل الوجوب.

متحانــات، لوقوعهــا فــي رمضان، مــن افطــر بســبب ظــروف ال -73
 واد صعبة، فما حكم فعله؟وامل
مكان نه ابإلأل جيوز، ختبار الفطار يف رمضان من أجل االإلا

 .فطار، وليس هناك من ضرورة إىل اإلابلليلراجعة  امل
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 مر؟ثل هذا األملماذا يفعل من ترك الصيام سابقا   -74
ه متأول ومل يرتكها ألن التوبة، وعليه القضاء، الخطئ أو على امل
 هتاوان .

 هل جيوز للعمال إذا شّق عليهم العمل أن يفطروا؟ -75
أوا أثنــاء ابتداء عليهم أن يســتعينوا ابهلل عز وجل ويصوموا، فإذا ر 

 تعبا وعطشــا  يضرهم، فلهم أن يفطروا للحاجة.  النهار

تفــاق مــع صاحــب العمل علــى زمن العمل مــكان الهــل بل -76
 لتحقيق الصيام؟

يتفقــوا علــى أن يكون عمل العامل يف  ىتنعــم، وهذا فيــه خري؛ ح
ل ، أو أن خيفف من ساعات العمل حىت يقوموا ابلعمرمضان ليال

 والصيام على وجه مريح.

 طفاء الفطر يف شهر رمضان؟هل لرجال ال -77
 الناس مــر عليهم أن يفطروا ليتقــووا على إنقاذ أرواح  إن اســتدعى األ

 فلهم ذلك، ويقضوا بعد رمضان.
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 بحث السابع:امل
  دخـول الشـهر    

 ل.هل ول: ما يتعلق برؤية ال األ
  يثبت دخول شهر رمضان؟مب -78

يوما ،  ثنيله، وإما إبكمال عدة شــعبان ثالـة هالما برؤيـيثبــت إ
إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتمــوه فأفطــروا،  )  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقول رسول هللا

 رواه البخاري  ).ثنية شعبان ثالفإن غبــي عليكــم فأكملوا عد  

 كيف نتحقق من معرفة دخول الشهر؟   -79
مــل وه وجب العل، فإذا رأاهلال الناسيتحقــق ذلك أبن يرتاءى 

ل رمضان، وإفطارا  ل هالقتضى هذه الرؤية، صوما  إن كان اهلالمب
 ل لشوال.إن كان اهلال

 ل؟لما الشروط الواجب توافرها يف الرائي لله -80
 يف دينه،  موثوقا  لكونه صحيح البصر، عدال  يشــرتط فيه أن يكون  

 متثبتا  بقوله.

 ؟اهللللرتائي    الناسما حكم دعوة   -81
 أمــرٌ  ،ل شوالل رمضان، أو هالهال :ل، أيالرتائي اهلالدعوة ل

: "تراءى الناس ر  عم  لقول ابن     معهود يف عهد الصحابــة
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يته فصامه، وأمر الناس بصيامه". أاهلالل، فأخربت النيب ملسو هيلع هللا ىلص أين ر 
 سنن أبو داود 

 بوضوح يف أول أمره؟  للكن رؤية اهلأين مي -82
 بال.قمم اجلوار، أو فوق  ألنايف الصحراء حيث تنعدم  

 بصيامه؟  الناسوأمر    ماذا نستفيد من قول ابن عمر   -83
 مر للمسلمنيمــر وحده هو الــذي يوج ه األســتفاد منــه أن ويل األي  

 يف البلد ابلصيام، وكذلك ابلفطر.

 بكم شاهد يثبت دخول شهر رمضان؟ -84
بشــهادة رجــل واحــد إذا ارتضاه القاضــي وحكــم  هيثبــت دخــول

دخول الشهر برؤية ابن عمر. ملسو هيلع هللا ىلص  النيبـهادته، وقد أثبت بشـ
 أخرجه أبو داود

 وحده، ماذا جيب عليه؟ لل  لمن رأى اهل -85
 للمحكمة ليشهد به.مر  غ األجيب ابال

 رّدت شهادته، فهل يلزمه الصوم؟ن  م -86
ملسو هيلع هللا ىلص:  النيبنه تيقــن رؤية اهلــال، وقد قال نعــم؛ يلزمه الصــوم، أل

 .قد رآهوهذا    (.صوموا لرؤيته)



33 
 
 

ل، لكن من مل يره قال: ســأكمل عدة لت مشــاهدة اهلمتلــو  -87
 شعبان! فما توجيه القول عليه؟

لــم ير   نوليس مفهوم ذلك أن م ،يصومصل أن كل من رأى األ
 طاب للمجموع الخلفا ،تفاقن هذا غري مــراد ابالأل ،يصــوم ال

 مة.ألميع اجلققه حتشقة  ملوذلك   ،للجميع

 ل؟لستعانة بلطائرات لرؤية اهلكن الميهل   -88
ن ســتعانة ابلطائــرات، أو القمــر الصناعــي، وذلك ألشــرع االي   ال

رض؛ اليت على األ مرتفعني نالطائرات والقمر الصناعي ســيكوان
 ل.هي حمل  ترائي اهلال

 ل؟ليف رؤية اهل  (الدربيل)نظــار  ســتعمل املاهــل جيــوز   -89
إذا رأيتموه فصوموا، وإذا  ملسو هيلع هللا ىلص: )له وم قو ، لعمهبذاأبس  نعم، ال

 (، وهو مشابه متاما للذي يلبس النظارة.رأيتموه فأفطروا

 ساب؟خر: الرؤية، أو احلأيهما مقّدم على اآل -90
فاماْن شاه دا م ْنك م  الشَّْهرا  }ســاب، لقوله تعاىل:  الرؤية مقدمة على احل

 (.أيتموه فأفطروافصوموا، وإذا ر   إذا رأيتموهملسو هيلع هللا ىلص: )ه  وقول  {فـاْلياص ْمه  

راصــد الفلكية فــي ثبوت الشهر ملهــل جيــوز اعتماد حســاب ا -91
 وخروجه؟
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راصد جيــوز ذلــك، فــإن كانت هنــاك رؤية ولو عــن طريق امل ال
إذا رأيتمــوه فصوموا، : )ملسو هيلع هللا ىلص النيبفإهنا معتربة، لعموم قول  الفلكية

 ز العمل به، والو جي ســاب فإنه الحلأما ا (،وإذا رأيتموه فأفطروا
 ه.عتماد علياال

 الفلكية؟راصد  ساب وفق املحلكن العمل بميمىت   -92
ثبات، أي: لو قال فــي اإل في اللناكــن أن يعمــل بذلك يف ي

كــن أن ي ل الراصد تقول إن اهلالل، واملشــخص أنه رأى اهلال
قرر   ولو  رصد،ــكان، فإان نعمل بنفــي امليف هذا امل  يولــد هذه الليلــة

ؤية جمردة ر   الناسل مولود الليلة، ولــم يــره أحد من  الرصد أن اهلــامل
 ن العربة ابلرؤية الطبيعية.رصد، أللــم نعمل إبثبات امل

ســابية صحيحة، فهل يعتمد عليها تائج احللنالو خرجت  -93
 للسنوات القادمة؟

أبكثر  تائج صحيحة أو خاطئة فلسنا مطالبنيلناســواء خرجت 
 هلة.لوسائل الشرعية يف إثبات األالعمل اب  من

وأمــا   ،ســبحت  تكتب ول  مة كانت أمّية للــو قال قائــل: إن األ -94
وانتفت العلة فعلينا الرجوع   ،ســبحتفإهنا صــارت تكتب و   ألن

 ساب، ماذا نقول له؟إىل احل
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علم، قال توإن وجد فيها امل  ال. ألن هذا الوصف لألمة،  يقال له:
نـْه مْ }تعاىل:  (، 2)اجلمعة:{ ه وا الَّذ ي بـاعاثا يف  اأْل م  ي  نيا راس وال  م 

الوصف ي، ال يعرف القراءة وال الكتابة، فومعلوم أن نبينا ملسو هيلع هللا ىلص أم  
 ن كتبت أو قرأت.إة صفة لألمة، و ألمي  اب

ينقصان، شهرا عيد،  شــهران لملسو هيلع هللا ىلص: ) النيبما معىن قول  -95
 رواه البخاري؟  (.جةرمضان وذو احل

 :ومن ذلك  ديث،راد من احلقوال يف املت األتنوع
واحــدة،   ينقصان معا  يف ســنة  ينقصــان، أي ال  : شــهرا عيــد القيــل

 خر. اآلت جة، إن نقــص أحد مهاَّ احلرمضان وذو  
وعشرين    جر، وإن كان تســعةينقصــان فــي الفضيلــة واأل  الوقيــل:  
 .امحكينقصان يف األ  : الوقيل   .ثنيأو ثال

 مقدار الشهر العريب؟عن    ملسو هيلع هللا ىلص  النيبهل ذكر   -96
 ة، الإان أمة أمي  )أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص النيبعن  نعــم، فعن ابن عمر

، يعين مرة تسعة (حنسب، الشهر هكذا وهكذا نكتب وال
 متفق عليه..  ثنيثالوعشرين، ومرة  

، النهاربعد مضي وقت من    بدخول الشهر إل  الناسعلم  ي  إذا مل -97
 فما الواجب عليهم؟
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مساك؛  العلم بدخول الشــهر أثناء اليوم فإنه جيب عليهم اإلتإذا  
 نه ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان.أل

..قضاء هذا النهارهل جيب على من أمســك للصيام وســط  -98
 اليوم؟

أهل العلم، فجمهــور العلماء يرون أنــه يلزمه  ف بنييف هــذا خال
ضى عليه جزء من ول اليوم، بل مالصيــام من أ  نه مل ينو  القضــاء، أل

 نية.  اليوم بال
ه كان مفطرا ألنيلزمــه القضاء؛  وذهب بعــض أهل العلم إىل أنه ال

 ، وهذا هو الراجح إبذن هللا.اهل معذور جبهلهعن جهل، واجل

 طالع: ف امل اثنيا: اختل 
 طالع والرؤية؟داء بتوحيد امللناما العمل مع   -99

دث حتفهذه مل   ،فهاطالع، أو ابختالاد املحتإشكال يف القول اب ال
بعض العصور مــن يفيت وجد يف    مــع أنه  ،مشــكلة على مر العصور

مة يف ا كانت األملفها، لكن ومــن يفيت ابختال ،طالع اد املحتاب
مة يف شــرقها  ألمكــن إلزام ات قيادة واحد كان من املحتالســابق 

ــاء كل دولــة اجتهــد علملكــن إذا  ،ن آلاوهذا غري ممكن  ،وغرهبــا
 يوجد إشكال إن شاء هللا تعاىل.  ممن تبــرأ الذمة بتقليدهم فال
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طلع مكة، حرصاا على مبطالــع كلها  هنــاك من ينادي بربط امل -100
 مة يف دخول الشهر، فما الرأي يف هذا؟وحدة األ

ت ل ختتلف، وإذا كانــالمطالع اهلــ ألنفلكيــا هذا مســتحيل، 
الدليل أن جيعــل لكل بلد حكمه، فإذا رآه إن مقتضــى  ختتلــف ف

فكيف نلزم أهل ابكســتان ابلصيام، مع علمنا أن   أهل مكة مثال
 ل مل يطلع يف أفقهم.اهلال

 اضي؟طالع كان موجودا يف الزمن املف املهل اختل -101
ارث بعثتــه حلنعم، ودليله ما جاء عن كريب، أن أم الفضل بنت ا

ـام. قــال: فقدمت الشــام، فقضيــت حاجتها،  لشـاب  إلــى معاوية  
، مث معةجلليلة افرأيت اهللل  واســتهل  علــي رمضان وأان ابلشــام،

مث   -ين عبد هللا بن عباس لدينة آخر الشهر، فسأقدمت امل
معة. ؟ فقلت: رأيناه ليلة اجل"لمىت رأيتم اهلال"فقال:    -لذكر اهلال

اموا، وصام ، ورآه الناس، وصرأيته؟ فقلت: نعم فقال: أنت
حتــى  نــزال نصوم ؛ فالليلة الســبتفقــال: لكنــا رأينــاه  .معاوية

 معاويــة  تكتفي برؤية ، أو نراه. فقلــت: أوالنيثــنكمل ثال
 .أخرجه مسلمملسو هيلع هللا ىلص.      رســول هللاان؛ هكذا أمر وصيامه؟ فقال: ال

 الشهر؟رائد عن موعد بداية  فيمن ينشر يف اجلما القول   -102
 .سلمنيالواجب ترك مثل هذا خشية تفريق كلمة امل
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 طالع؟ملف افــي البلد حيســم قضيــة اختل احلاكمهــل حكــم   -103
مر ابلصوم، أو الفطر وجب امتثال أمره؛ نعم، فإذا أمر ويل األ

 ف.الخلفية يرفع االخلسائل احكمه يف امل  ألن

جنيب، ــع بلده األيعيــش يف بلــد خــارج بلده، هــل يصوم ممــن   -104
 صلي؟أو بلده األ

ســلم كما يصــوم ويفطر أهل البلد الذي هو فيه،  يصوم ويفطر امل
 صلي أو خالفه.سواء وافق بلده األ

 اثلثا: الدعاء والتهنئة بلشهر. 

 ل؟ لدعاء خاص عند رؤية اهل  ملسو هيلع هللا ىلصهل ورد عن النيب  -105
ان، ياللهم أهله علينا ابليمن واإل)قال:    ملسو هيلع هللا ىلصنعم، فعن رسول هللا  

 .رواه الرتمذي وأمحد  .(م، ريب وربــك هللاالســمة واإلالوالســ

 ؟هذا احلديث صحيح  هل -106
لكنه من أحاديث  ،يف سنده مقال"قال الشيخ ابن ابز: 

بذلك فال   اإلنسانالفضائل، من أحاديث الرتغيب، فإذا دعا  
 ."حرج إن شاء هللا

 ما حكم التهنئة بدخول رمضان؟ -107
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ن هــذا ورد أصله يف الســنة،  ا يس ــر، ألبكل مــيهنــأ  بــأس أن ال
، كذلك بتوبــة هللا علــى كعب بن مالك    كتهنئــة الصحابــة  

ئكة بش ــرت إبراهيــم اببنه،  الملبش ر اببنه إبراهيم، وا ملسو هيلع هللا ىلص النيب
 أبس هبا، وهلا أصل يف السنة.  فالتهنئة بكل ما يســر ال

، شهر مبارك  ميكر  بلشهر يقول: رمضان نيهنئبعض امل -108
 هذه العبارات جائزة؟  عليكم، الشهر الفضيل..فهل

 وصاف، ولعل فيها من التعظيم للشهر.أبس هبذه األ  ال

 هل هناك من أمر حمدد نستقبل به الشهر؟ -109
ليــس هناك من عبــادة معينة دالة على اســتقبال الشــهر، سوى 

 ابلفرح والسرور والشكر هلل.املسلم  أن يستقبله  
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 حث الثامنبامل
  الطاعات يف رمضان   

 العبادات هلا جانبان يف العمل والهتمام؟هل   -110
ول: وهو األداء واإلجناز وفق اهلدي النبوي، األنعم، اجلانب 

وهذا يقال له اإلجزاء، ويقال له صحة العمل، مبراعاة األركان 
 والشروط والواجبات وغريها.

اإلخالص هلل وابتغاء وهو اجلزاء، وجيب فيه واجلانب الثاين: 
سبحانه، واحلذر من الرَيء وغريها، وهذا فيه القبول ألجر منه ا

 عند هللا.
 املسلم عن غريه يف العبادات؟  أو خيتلف  مب يتشابه -111

 اإلجزاء، وخيتلف يف قضية اجلزاء.  ظاهرَييتشابه مع غريه  
 يقبلها هللا منه؟   سلم العبادة ولكن أن يؤدي املميهل   -112

العبادة، فتكون دب مع هللا يف حيرص على األ نعم، مثل من ال
 ا، وفاسدة يف ابطنها.عبادته صحيحة ظاهر  

 شروع فعلها يف رمضان؟قوال املعمال واألما األ -113
وافل، والصدقات، وإخراج لناة الفرائض و الهي كثرية، منها صــ
صح، وغريها، انتلارحام، والعمرة، و األ  لةص  و   الزكاة، وقراءة القرآن،

 وحيرص املسلم بعملها لنفسه.،  النر حيبه هللا وارتضاه يف كل أم
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هناك من يعمل الكثري من األعمال ويهديها لغريه، ما حكم  -114
 صنيعه؟

هذا الفاعل ليس من عمله إال أجر اإلهداء، أما األجور اجلارية 
واملستمرة فقد ذهبت لغريه، هلذا على املسلم أن حيرص على 

 فعل اخلريات لنفسه.
يفعله لنفسه ويقدمه املسلم أن الذي مبقدور ما هو العمل  -115

 لغريه، ول ينقص من حسناته شيء؟
ك لا عليه ابلدعاء، فيدعو لنفسه ولوالديه وجلميع الناس، وهناك ما 

 (.  رواه مسلم.آم نيا، والاكا مب  ْثلن ):  سيقول له
 هل دعاء الصائم مستجاب؟ -116

ال ثــٌة ثال) :ملسو هيلع هللا ىلصقــال: قال رســول هللا  نعــم، فعــن أبــي هريرة 
م: اإل يفطــر، ودعــوة  تُـّـرد دعوهت  مــام  العــادل، والصائم  حىت  

ظلــوم، يرفعهــا اللــه دون الغامــام يوم القيامــة، وت فتــح هلــا أبــواب  امل
بعزتــي أل  . رواه ابن ماجة  (.  نصرنَّك  ولو بعد حنيالســماء، ويقــول: َّ

 رمضان واجبة، فهل هذا عمرة يفأن ال الناسيعتقد بعــض  -117
 صحيح؟

على املسلم  هــذا غري صحيح، والعمرة واجبة مرة واحدة 
 إليها. ، أما العمرة يف رمضان مندوبٌ واملسلمة
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 شهر؟األهل أجر العمرة يف رمضان خيتلف عن بقية    -114
حج ة ع مار ة يف رمضانا تقضي َّ ملسو هيلع هللا ىلص: ) النيبنعم، قال  حج ة، أو َّ

 ري رواه البخا.  (معي

 هل أجر العمرة يتفاوت يف أَّيم رمضان؟-115
عة فــي مجيــع أيــام رمضان، و يتفــاوت، بــل هــي مشــر  ال

 روع.شوالتخصيص هلا يف أَيم معينة يف رمضان ليس م

ن بسبب مرض أو أسباب من نوى الذهاب للعمرة، ومل يتمكّ   -116
 فاته األجر؟دنيوية، فهل  

إذا مرض العبد أو سافر  ملسو هيلع هللا ىلص: )  نيبالأجره موجود بفضل هللا، قال  
(. كتب هللا تعاىل له من األجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما

 رواه أمحد. 

من فطّــر صائماا كان له مثــل أجره، غري )ديــث: ورد فــي احل -117
فما الطعام الذي حيقق  ،(ينقص من أجر الصائم شــيئاا  أنه ل

 فطار؟ال
بتمــرة،   ما يفطر بــه الصائم ولوى أدىنره علراد من فطــ  قيــل: امل

ن هذا هــو الذي ينفــع راد أن يشــبعه، ألوقــال بعض العلمــاء: امل
ظاهــر ا يســتغين به عن الســحور، ولكن مبالصائم يف ليلتــه، ور 

ديث أنه إذا فطــر صائما  ولو بتمرة واحدة فإن له مثل أجره، احل
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ري الصوام بقدر على تفط أن حيرص اإلنسان وهلذا ينبغي 
 ســيما مع حاجتهم وفقرهم.ســتطاع، الامل

 ؟من املشروع احلرص على قراءة القرآن يف رمضان  هل  -118
 وكان جربيل عليه السالم،  ملسو هيلع هللا ىلصسَّــنة الرســول    ذلك من    ألننعــم،  

 يدارســه القرآن يف كل رمضان.

 ألموات؟لن خيتم القرآن ويهديه  م ملكحلما ا  -119
، وعلينا أن مرهدي السلف رمحهم هللا فعل هذا األيكن  مل من

نتذكر أن اإلنسان حيرص على فعل اخلريات لنفسه وهو موجود، 
 اء بعد موته األعمال الصاحلة كصدقة.وال ينتظر أن يقد م له األحي

هنــاك مــن خيتم القــرآن أكثــر من مــرة ويبيعــه لغريه، ليهديها  -120
 ذا؟ميت.. ما حكم هشرتي لقريب له  امل

 هذا فعل غريب، وأمر حمدث يف الدين.

 تم القرآن؟خل  نيهل هناك من حّد مع  -121
 وليس املقصود فقط السرعة خلتم القرآن رمضان شــهر القــرآن، 

، لكن املقصود والغاية القراءة للقرآن بتدبر وفهم، مع أكثر من مرة
 .مراجعة احلفظ
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بحث التاسع:امل  
  م ق الصائل أخ    

 ؟خلقه وأعماله يف رمضانأمباذا كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يتميز يف    -122
ا  اثله فيه أحد، فهو يزيد جود  ي مع كرمه لذي ال ملسو هيلع هللا ىلص النيب كان 

 ملسو هيلع هللا ىلص  النيبكان  )بقولــه:    ملسو هيلع هللا ىلصيف رمضان، وهذا مما رواه ابن عبــاس  
، وكان أجــود ما يكون فــي رمضان حي يلقاه جربيل  الناسأجود  

 (.رسلةري من الريح املخلأجود اب  ملسو هيلع هللا ىلصرســول هللا  فيدارســه القرآن، ف
 رواه البخاري. 

 لية فقط؟ملافقة انالود يف جانب  جلهل هذا ا  -123
 .الناسمث مع   تعاىل،  مع هللاري خل، لكنه يف مجيع أوجه اال

من مل يدع قول الزور والعمل به  ملسو هيلع هللا ىلص: (النيبقول  ما معىن124- 
 ؟)فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه  

 وغريمها.  : كل قــول حمــرم؛ مثــل الكــذب والغيبــةقــول الــزور
خبيانة، وغش،   الناس  رم؛ من العدوان علىاحمل: العمل  عمــل الزور

 .عاكساتعازف، واملكامل  ؛رمحملســتماع إىل ااالمثله  وحنوها، و 

 تبطل الصيام؟  مور السابقةهل األ  -125
 جر فيه.القبول واأل  ابلكن خيشى ذهو  ،تبطــل الصيــام  ال
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 السيئات؟هل الذنوب يف رمضان مضاعفة يف    -126
جم؛ إما بســبب شرف تعظم يف احل تضاعف، لكنهاال  الذنوب

 .(مكة)مثل  كان  أو امل (رمضان )الزمان مثل  

 يف سلوكهم أثناء حظ عليهم أي تغرّي ليني ل بعض الصائم  -127
 الصيام.. ما نتيجة هذا؟

يوم صومهم ويــوم  قون بنييفر   ال لصائمنيؤســف أن بعض اامل
 وال !رمــاتحملفطرهم، فهم على العادة يف ترك الواجبات وفعل ا

عادلــة ترجح ملا عند امبوقار الصــوم، ور  متشــعر أن عليه
 .ماطئة علــى أجر الصوم؛ فيضيع ثواهبخلالســلوكيات ا

 ذا يقّل الفساد يف رمضان؟امل  -128
زيــادة الربكة يف هذا الشــهر، وأيضا ـور؛ منها ـمالفســاد أل يقل  

 فيه.  لتقييد الشياطني

  يف شهر رمضان؟نيما الدليل على تقييد الشياط  -129
صفــدت ) ملسو هيلع هللا ىلص: النيب قال إذا كان أول ليلة من شــهر رمضان،  

 رواه الرتمــذي..  (ــنجلومردة ا الشــياطني

يف رمضان، كيف يســتمر على معاصيه حتــى  الناسبعــض  -130
 ؟الشياطني  هذا مع تقييد
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،  تقييدهــم، وليس كل الشــياطنيت ن هم من  جلردة من اامل  إن قيــل  
د فقط عــن أولئك الذين قاموا حبظ الصيام وآدابه  وقيل أهنا تقي  

 على الوجه الصحيح.

يصلي ل  كم يف قوم ينامون طوال هنار رمضان، وبعضهم  حلما ا  -131
 ء صحيح؟ليصلي. فهل صيام هؤ   هم لماعة، وبعضجلمع ا

لكن من ، ه؛ ولكنه انقص، وبعيد عن مقصودصحيحصيامهم 
ليس من تقوى هللا عز وجل، وهو   لصالةة ابباالملعلوم أن عدم اامل

 ءالالصــوم، ومن العجــب أن هــؤ فــي  ملسو هيلع هللا ىلص    راد هللا ورسولهملخمالف  
على ـهرون ا يسـمب، ويســهرون طول الليل، ور النهارينامون طول 

 ه، أو على أمر حمرم يكسبون به إمثا .فيفائدة هلم    لغو ال

من ينام من بعد الفجر ول يستيقظ إىل بعد أذان املغرب، مث  -132
 التوجيه له؟جيمع هذه الصلوات، ويتكرر منه هذا الفعل، ما  

خيشى عليه أال تتقبل صالته لتكرار هذا الصنيع منه، ألن الصلوات  
ذا مل تقبل الصالة خيشى بعدم إجيوز جتاوزه، و  الد هلا وقت حمد  

 ل الصيام.تقب  

رتنت طوال الليــل ألنبعض الشــباب والفتيــات مدمن علــى  -133
يرضي ربه أو يتوافق مع  ، وقد يكون فيه مــا لالنهارو 

 الصيام.. ما حكم هذا يف رمضان خصوصا؟
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م منهم، فليست ء ضيــاع أجــر الصيــاالخيشــى علــى أمثــال هؤ 
ط أداء عمل؛ وتربئة ذمة، ولكن هناك أداء مهمــة، القضية فق

{ اْلم تَّق نيا إ منَّاا يـاتـاقابَّل  اَللَّ  م نا  }يتقبلــه هللا، قال تعاىل:    وف أن الخلوا
 ذر من معصية هللا.حلأي اب (،27)املائدة:

 جنيب والفتاة بهلاتف وغريه فيهالشاب األ بنيديث حلهل ا -134
 لصيام؟ثواب اتضييع ل

لب غضب هللا سبحانه عليهما، وهو مما يزينه  جتهذه أقوال وأفعال  
الشيطان هلما، ودال على ضعف الغرية والعفاف فــي قلوهبما، 

مث يعظم يف رمضان، فليتق هللا الصائم والصائمة ويبعدا إلوا
حبجة واهيــة أن  إلنسانايتعلق  ، والأنفســهما عن غضــب هللا

م، وأهنا صداقة بريئة.. فهذه أعذار الكال إالقــة ليس فيهــا العال
 سقيمة لفعل قبيح.

ة صــلى الصبــح وانم حىت إذا تســّحر، ثــم صلّ  لنساناهل  -135
ها وانم لة العصــر، مث صلها ونــام إىل صــلالظهــر، ثــم ص

 إىل وقت الفطر، هل صيامه صحيح؟
انئمــا تفريط  النهارالصائم غالــب  قضاءالصيــام صحيح، ولكن 

ســلم  ســيما ورمضان زمن شــريف ينبغي أن يســتفيد منه امل  منه، ال
 .فيما ينفعه؛ مــن كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم
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 وحىت السحور، لا ضــور للعمــل ليــحلإذا كان العمــل يتطلــب ا  -136
 مضان؟يف ر  النهاروم طوال  لنافهل جيوز  

ة، التهاونــه ابلصــلائم مل يصلي؛ فهــو آمث  لنان كان هــذا  إشــية  خلا
لذا واجــب على الذي ليس لديه أحد يوقظــه أن جيعل عنده 

 ة اليت أوجبها هللا عليه.لصاللذان؛ ليقوم منبها  ينبهه عند األ

عن   مــن حيرص على العبادات يف رمضان فقط، ولكن يتخلى  -137
 استفاد من صيامه؟فهل    .. انتهاء رمضان  ردجمبة لالص

، من ني، وهي فرض عــركان بعــد الشــهادتنية مــن أهم األالالصــ
 فقد كفــر، أمــا الذي ال وكســا لوجوهبا أو هتاوان  تركهــا جاحد  

يصح  له  يصــوم ويصلي فــي رمضان فقــط فهذا خمادع هلل، وال
 ة.صيام مع تركه الصال

 أحيانــاا ويرتكهــا أحياان، مــا أثر هــذا على صيامه؟ي  يصلــ مــن    -138
كــم هللا، وعــدم حلهــذا فعــل غريــب ودال علــى عــدم التوقري 

 ستمرارااللتعلق هبذه العبــادة العظيمــة، فالواجب عليه لصــدق 
 واظبة عليه.ملري واخلعلى ا

 يصلي؟  ما القول فيمن يصوم ول  -139
م، سالن من شــرط صحة الصيام: اإلينفعه صومه، أل  ال  مثــل هذا

 عمل.  ينفعه صوم وال  سلم؛ فالمبليس    بدون عذر  ةواترك الصال
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ة يف رمضان دون لبلص الناسهناك اهتمام عنــد كثري من  -140
 غريه، فبماذا ننصحهم؟

ننصحهــم بتقــوى هللا ســبحانه فــي مجيــع أوقاهتم؛ يف رمضــان 
املوت، قال تعاىل:  مأمــور بعبــادة ربــه إلــى اإلنسانن أل وغيــره؛

ْت ياكا  }  . )احلجر({  (99)  اليقنيوااْعب ْد رابَّكا حاىتَّ أيا

إذا غضب الصائم من شيء؛ ويف حالة غضبه لعن أو شتم،  -141
 ؟هفهل يبطل ذلك صيام

نفســه، ســلم أن يضبط جر، وعلى امليبطــل؛ ولكنه ينقص األ ال
مر أشــد، وعليه  الصيام يكون األنه من الفواحش، ويفوحيفظ لسا

 ملسو هيلع هللا ىلص النيبأن  ا رواه أبــو هريــرة ملافظة على كمال صيامه، حملا
يســخب،   يرفث يومئذ، وال  فــإذا كان يوم صوم أحدكم فال)قال:  

 رواه مسلم..  (فإن ســاب ه أحد، أو قاتله فليقل إين امرؤ صائم

 النهار، وبعد الفطر ـون فقط يفعاصي يكـملذر مــن احلهــل ا -142
 أبس من فعلها؟  ل  (أي بلليل)

، ومن التعامل الســيء مع أوقات رمضان الشريفة اخلطأهــذا من  
م والتمثيليات يكون جائــزا ابلليل  فالكلها، فهل مشاهدة األ

 ومكان.؟! والتقوى مع هللا واجبة يف كل زمان  لنهارا ابوحرام  

 ؤثر على الصيام؟ت    ةهل الدورات الرَّيضي  -143
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ــر   لهيات اليت ملاو صيامه مــن اللغو  ل  أمهية احلفظعلــى الصائم تذك 
شية  قد يكــون فيها ابطل، وعليه اســتثمار وقته ابلطاعات، بل اخل

 أن بعض الدورات الرَيضية تشتمل على القمار.

 أســتطيع  ، ويقول: لانئماا أو كســولمــن يقضــي هنار رمضــان   -144
وع والعطش، فهل يؤثر ذلك جلقرآن لشدة شــعوري بقراءة ال

 يف صحة صيامه؟
لعائشة:  ملسو هيلع هللا ىلصلقول الرســول  ،شــقة فيه زيــادة أجــرمللصبــر علــى اا
، ولــه أن اكمحلرواه ا  (ونفقتك    جر على قدر نصبك  من األ  إن لك  )

ن كامللوس يف اجلاء واملد ابيفعل ما خيفف العبادة عليه، كالترب  
 .لو كان رمضان يف الصيف  لباردا

موظــف ينام أكثر وقته يف الشــركة أثناء العمل، هل فســد  -145
 صومه؟

ـن يترك العمل وبـ قة بنيعال ه الألنصومــه صحيح ظاهرَي؛ 
أن يقــوم   ال  ماي توىل عمــالــذ   إلنساناالصــوم، ولكــن جيب على  

بــا ، وجيــب ذا العمــل راته أيخذ على هــألنكل إليــه،  ابلعمل الذي و  
أن يكون عمله علــى الوجه الــذي تربأ به ذمته، كما أنه يطلب 

أجره لفعله هذا؛ وهو  نقصانراتبه كامل ، وخيشــى على صومه 
 وط به.ملننومه عن العمل ا
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ة العشاء، فما لقبيل ص من انم طوال اليوم ومل يستيقظ إل -146
 حكم صيام هذا اليوم؟

نه رم، ألحملوم بتفريط عن الصلوات هو األنلكن  صحيح، و ه  صيام
إىل حد ينــام عنها وال يبايل   صالةأن يتهاون ابل  إلنساناجيوز    ال

إذا نــام ومل يكــن عنده مــن يوقظه  اإلنسانهبا، والواجب على 
  ذان؛ ليقوم ويصلي.ة أن جيعــل عنده ساعة تنبهه عند األالللصـ
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العاشر:بحث  امل  
  يام الـصـلنّية يفا    

 ية للصيام؟نبلقصود  ما امل -147
ا فــي الغد، مث يعــزم عليــه أن عليه صيام    إلنساناقصــد هبــا معرفة  ي  

 فل.لنال إن كان لصيام  احلإن كان لصيام الفرض، أو فــي ا

 قبل الفجر؟  النيةما الدليل على وجود   -148
رواه . (له صيام قبل الفجر فال النيةيت من مل يب  )ديث: حلورد يف ا

 لباين. وصححه األ النسائي

 من الفجر يف رمضان؟ النيةماذا يراد بتبييت   -149
الســابقة للعبادة  النيةــة، فبينيقصــد هبا ســبق العبادة قبــل وقتها 

 شروط.الشرط يكون قبل امل  ألن ،شرط لصحتها

 ؟"نويت أن أصوم"التلفظ بقول:    النيةهل يشرتط يف   -150
حد من عل مها أل يــة، واللنابــظ لف  ت ملسو هيلع هللا ىلص النيبلــم يثبــت أن   

 فل.لنايف   يف الفرض، وال  ال  الصحابة  

 ؟(رمضان)لصيام الركن    النيةيشرتط وقوع    مىت -151
فــي  النيةذهب أبو حنيفة والشــافعي وأمحد إلــى وجوب تبييت 

جيب تبييــت  الليــل لصيام الفــرض دون صيــام التطــوُّع، إذ ال
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فصة رضــي هللا عن رســول هللا  طــوُّع، فعن حفــي صيام الت النية
.(صيام له فال الصيــاما قبل الفجر مل جيمع من)أنه قــال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 ة. يخز  رواه ابن  

 هل هذا أيضا متحقق يف صيام آخر؟   -152
 .وصيام القضاء ذرلنانعم، مثل الكفارة أو  

 النيةهل نية واحدة لصيام رمضان من أول الشــهر كافية عن   -153
 م على حّدة؟لصوم كل يو 

ديــد جتتاج إىل حت يــة لصيام رمضان يف أوله تكفي واللنانعم، ف
رض إن وجد ســبب يبيح الفطــر، مثل السفر أو امل  الإلــكل يــوم،  

 بد من نية جديدة للصوم.أو حنومها، فحينئذ ال

قبــل الفجر ليوم  النيةســلم حيتــاج إىل عقــد قــال أن املي     -154
 صحيح؟هل هذا ،  الصيام

 ،هــي جمــرد العزم علــى صوم رمضان كامال  النيةن  غيــر صحيــح، أل
 يشرتط قدر زائد على ذلك.  وال

 ما القول فيمن يتلفظ بينة للصيام قبل أذان الفجر؟ -155
 على مثل هذا.  حث  الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلص النيبمل يثبت أن  
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ن، ل رمضــالن ثبــوت رؤيــة هرجــل نــام، ولــم يعلــم عــن اعل   -156
لعدم علمه بثبوت   ن قدّ بيــت نية الصــوم، وأصبح مفطراا ومل يك

 الرؤية، فما هو الواجب عليه؟
ن مل يعلم أنه معــذور تتبع العلــم، فيقال مل النيةحينمــا نتذكر أبن 

علمه ابلصيام   ، وعلى هذا فإذا أمســك من حنيالنيةيف ترك تبييت  
 .قضاء عليه  فصومه صحيح وال

 سألة؟ هذه املحكم آخر يف  هل هناك من -157
مساك، وجيب عليه قال بعض العلماء: إنه جيب عليه اإل

شــك  القضاء، وعللوا ذلك أبنه فاته جزء من اليوم بل نية، وال
 .استحبااب  هــذا اليوم  قضاءفــي حقه    حتياطاالأن  

 مثل من بدأ قبل الفجر؟  النهارمن كانــت نيته يف  هل يتساوى   -158
 ض.يتبع    مر متكامل النعم سواء، فالصوم أ

 السابق؟  احلكميدل على  هل من دليل    -159
ع بنت معوذ قالت: دليله ما وقع يف صيام عاشــوراء فعــن الربي  

مــن أصبح )صار: ألنقــرى  داة عاشــوراء إىلغ ملسو هيلع هللا ىلص النيبأرســل "
،  متفــق عليه (مفطرا فليتم بقية صومــه، ومن أصبح صائما فليصــم

ا مث تغري حكمــه، وبعضهم بــدأ الصيام راء واجب  وكان صوم عاشــو 
 ، ومل يكن عليهم قضاء.النهارمن منتصــف  
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مل جيد ما يفطر فلما رجل ســافر وكان صائما مث نــوى الفطر،  -160
 فما صحة صومه؟  غرب،عدل عن نيته، وأكمل الصوم إىل امل

 ر.ه عزم على الفطألنصومــه غري صحيــح، وجيب عليه القضــاء،  

 على وجود الطعام؟ النيةما حكم تعليق    -161
فأان على صومــي.  مثالــه مــن قــال: إن وجــدت مــاء  شــربت وإال

، ولكنه  النيةنه مل يقطــع اء، فهــذا صومه صحيــح، ألملولــم جيد ا
عل ق الفطر على وجود الشــيء، ومل يوجد الشيء فيبقى على نيته  

 وىل.األ

وعليــه جنابة، ونــوى الصوم وهو بتلك  النسانح إذا أصبــ  -162
 ال، فهل يصّح صومه؟حلا

ماع ويصــوم، جلصبح جنبا  من اي  ملسو هيلع هللا ىلص  ، فقد كان الرســول  نعم يصح  
 الفجر، فالصالة جــل أن يدرك بادرة ابلغســل، ألمللكن جيب ا
 الفجر عن وقتها.  صالةجيوز أتخري  

بعد أذان الصبح،   ـم يقم إلفطار انم، ولـصــام رجل، ووقت ال  -163
 هل يصوم أو يفطر؟

ه عزم بقلبه على صيام الغد، ألننعم يصوم، ويستمر يف صومه، 
 فما دامت هذه نيته فإن صومه صحيح.
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خيــر؛ هــل هــو مــن العيد أم رمضان، إذا شــككنا فــي اليــوم األ  -164
أو  بني الصوم النيةد ا، فما حكم تردا ومل نسمع شيئاا مؤكدا 

 الفطر؟
ولو  صل بقاء ما كان على ما كان،التثبت، واأل ابتداءالواجب 

 للناس حىت ال كان هناك شــيء لــكان ظاهرا ، حبيــث يتبني
يصوموا، لذا مثل هذا اليوم يعترب من رمضان، ولو  يتســحروا وال

 ان إلنسامر بينا ، والواجب على كان خروج الشهر اثبتا  لكان األ
صــل بقاء رمضان، ن األتــردد، أل  ال أن يصوم بالحليف مثل هذه ا

 ـن بعد ذلك أنه يوم العيد أفطر.يفإذا تبـ

 افلة ختتلف عن صيام الفرض؟  لنايف صيام    النيةهل    -165
، بشرط  النهارية لصيــام التطوع يف أي جزء من لنا نعــم، فتصح  

 عدم سبقها بفعل أي مفطر.

يض، مث انقطع حلانقطاع دم ا  ائض صوم الغد قبلحللو نوت ا  -166
 يف الليل، فهل نيتها يف حملها؟

يض صح حلإن كانت تعلم من عادهتا أهنا ستصبح طاهرا من ا
 صومها.

بقلبه أو بلسانه، فما  (إن شاء هللا)من نوى الصوم، مث قال  -167
 حكم هذا التلفظ؟
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شــيئة  امه مبمت ىياة إلــحلع الصــوم وبقــاء و إن قصــد التبــرك أو وقــ
 اللــه تعاىل مل يضره، وإن قصد تعليقه أو الشــك مل يصح صومه.

، هل بطلت قبل األذان الثان  من نوى الصيام مث أكل بعدها  -168
 ؟النية

 ية ابقية.لنا، فال
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 ادي عشر:بحث احلامل

  مباحــات يف الـصيام   

 ؟ستخدام الفقهيوفق الباح  يقصد بمل  ماذا   -169
أجر له   ســلمة فالســلم أو املله أو قاله املالذي إذا فعهو الشــيء  

 إمث عليه.  وال  ،فيه

 باحات الصيام؟مبيقصد   ماذا -170
 تركا.ال  و   فعال  ال  أتثري منها على الصيام،    مور اليت الاأل

  باحات خشية الوقوع يف الفطر؟قدور ترك بعض املهل بمل  -171
ع، وللحذر من إفســاد الصيام، نعــم، ويعــد  هذا مــن بــاب الــور 

 ؛ لكن بل تكلف.اإلنسان حيمد عليه   روهذا أم

 سلم يف شيء أنه مفطر، فماذا يفعل؟لو شّك امل  -172
بدليل شــرعي،   فطرات إالعلى شيء أنه من امل  احلكمصل عدم  األ
بدليل شــرعي  ينتقض إال ن الصيام ثبت بدليل شــرعي، فالألو 

 ستحسان العقلي.و االلرأي أا عن ا، بعيد  الشرعمــن  

يف  ضمضةوف، فهل صحيح أن املجلإىل ا املاءخشية دخول  -173
 الوضوء تسقط عن الصائم يف هنار رمضان؟
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ضمضة فــي الوضوء فــرض يف كل حــال، يــس بصحيــح، فاملل
بالغة ينبغي امل  ، لكن ال{و جوهاكــم  ــلواْ فاْغس  }لعمــوم قولــه تعالــى:  

ديــث لقيط بن  ستنشــاق وقت الصيــام، حلاالأو  ضمضةيف امل
أن  ستنشــاق إالوابلغ يف اال)قال لــه:  ملسو هيلع هللا ىلص النيبأن  صبــرة 

 الرتمذي. رواه.  (تكــون صائما

 يفسد الصوم؟    ضمضة يف الفمهل ما يتبّقى من امل  -174
ضمضة فل يضره ما بقي من البلل بعد امل املاءإذا أخرج الصائم 

 كنه التحرز منه.ي  ال  نهوالرطوبة، أل

ســتحمام يف رمضان أكثر من مّرة، ما احلكم بتكرار ال -175
 خصوصا يف أَّيم الصيف؟

 ملسو هيلع هللا ىلصأبس به؛ وقد كان رسول هللا  رمضان الستحمام يف هنار اال
وهو صائم؛ لكن على الصائم أن   ر  اء من احلمليصب  على رأسه ا
 إىل جوفه.  املاءحيرتز من دخول  

نابة بلنسبة جلســتحمام للنظافة عن اال  من فرق بنيهل هنــاك    -176
 للصائم؟

نظافة  أمر مباح، وقد   واالغتسالنابة واجــب،  جلســتحمام مــن ااال
 ا بغرض التزين للصلوات.يكون مستحب  
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 ما حكم الغوص بلنسبة للصائم؟  -177
واز حىت يقوم دليــل علــى جلصــل اأبس به، ومثله الســباحة، واأل  ال

ا من أن أهل العلم خوف    ا كرهه بعضمن، وإمي الكراهة أو على التحــر 
 عدة.إىل املاملاء يدخل  

 ؤثر على الصيام؟أمحر الشفاه والكحل ي  وضع  و   الشعرصبغ   -178
الوضوء، ولكــن يف الصيــام إذا  تبطل الصيام، بل وال ال ما سبق
نزل طعمه ا من أن ييستعمل؛ حذر  ال  طعــم فإنه    الشفاهمحر  كان أل
 وف.إىل اجل

 رطبة للجلد أتثرٌي على الصيام؟ امل  زيوتهل استعمال ال  -179
 رأة لبشرهتا يف كل وقت.تاجــه املحت، ولعل هــذا مما  يبطل الصوم  ال

 رأة الصائمة خارج منزهلا مباح؟هل تزّين امل  -180
يبطل   غري مباح، بــل حيرم عليها حىت يف غري رمضان، مع أنه ال

أن يكــون فيــه ســبب لعدم قبــول  لكن خيشى عليهاصيامها، 
 عصية.د املصيامهــا، وغيــره من الطاعات بسبب تعم  

 ما حكم شّم الطيب أو البخور وقت الصيام؟  -181
وحيتاط الصائم من ا، أبس به، سواء كان دهنا أو خبور   ال

 مباشرة. االستنشاق له
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صائم إذا وضعها على طياب السائلة تفّطر الهل استعمال األ -182
 بسه؟ملنه أو بد

 يفطر الصائم.  ذكور الب على الوجه املاستعمال الطي  

 شرية تفّطر الصائم؟بيدات احلهل شّم امل  -183
 تفسد الصوم؛ يف رمضان وغريه، فرضا  أو نفل .  ال

 الصائم؟خامة تفسد الصوم إذا بلعها  لناهل    -184
 وى هبا.، لعموم البليفســد صومه  تفســد، فإن ابتلعها فال  ال

 سنان؟األ  بنيع الصائم لبقاَّي الطعام اليت  ما حكم ابتل -185
ييــزه يعجز مت  سنان بغري قصد، أو كان قليالاأل  ابتلع ما علق بني
كن لفظه؛ يا يفطـ ـر، وإن كان كثري   للريق وال مث جم ه فهــو تبعٌ 

 ا فسد صومه.فعليه لفظه، وإن ابتلعه عامد  

 استعمال السواك يف هنار رمضان للصائم؟ع  شر ي    هل  -187
 .النهارأوقات  نعم، والسواك سن ة يف مجيع 

اء واستعمله ملكم فيمــن كان ســواكه فيه طعــم، أوّ بللــه بحلام  -188
 يف الصيام؟

 الصيام.  ؤثر علىي  وهذا الجيوز،  
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وع الذي فيه مواد  نل ليف السواك يشمل  الستحبابهل  -189
 ريه؟عناع وغنالمضافة؛ ك

 عناع.لناإذا أضيف إليه طعم؛ ك هنبجتعلى الصائم  و يشمله،    ال

 سنان؟ؤجر من استعمل فرشاة األي    هل -190
 ك.نعم، إن توافرت معها نية العبادة ابلتسو  

 سنان يف وقت الصيام؟كن معاجلة األميهل   -191
 وف.حتياط من دخول شيء إىل اجلنعم، مع اال

 ف؟ألنما حكم الرعاف، أي خروج الدم من   -192
نب السواك إذا جت، لكن على الصائم االستحبابيشمله  ال

  لنعناعاأضيف إليه طعم خارج عنه؛ كالليمون و 

 سنان؟ؤجر من استعمل فرشاة األي    هل -193
 ك.نعم، إن توافرت معها نية العبادة ابلتسو  

 سنان يف وقت الصيام؟كن معاجلة األميهل   -194
 وف.حتياط من دخول شيء إىل اجلنعم، مع اال

 ف؟ألنالدم من   اف، أي خروجما حكم الرع  -195
 الصيام صحيح، وهو أمر انشئ بغري اختياره.
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 حكم الرعاف؟هل خروج دم من اللثة له مثل   -196
نعــم، لكــن إذا كان يف اللثــة قروح، أو دميت ابلســواك فل جيــوز 
ابتلع الدم، وعلى الصائم إخراجه فإن دخل حلقه بغري اختياره 

 وال قصده فل شيء عليه.

اء، هل ملعة ببخار اتشبّ وامل املياهلية حتحمطات  مل يفمن يع   -197
 ؤثر على صيامهم؟هذا ي  

 صومهم.  ؤثر علىي  ال

 م الطعام لوليدها، هل يفسد صيامها؟مضغ األ -198
 اجة لتنظر اعتداله.نه من احليفسده؛ أل  ال

 يؤثر التذوق على الصيام؟  هل   -199
ذوق أبس أن ي  ال"قال:    ؤثــر على الصيام، فعن ابن عباس  ي  ال
 ."ل  والشيء يريد شراءهخلا

منه  نعميظافر فــي هنار رمضان، هل حلق الشــعر وقص األ -200
 الصائم؟

 يفسد الصوم.  كل ذلك ال

 ؛ هل له من أتثري عل الصيام؟صيد البحر أو البّ    -201
 قة أو أتثري على الصيام. ليس له عال
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 ا، فهل دخول الغبارو مغبــر  حيان يكــون اجلفــي كثيــر من األ -202
 وف يفطر الصيام؟إىل اجل

ال يعد طعاما فــ  شيء للمعدة مما الدخول غبار أو دخان أو أي  
 ،بوةلناكن التحرز منه وكان موجودا يف زمن يالنه مما يفطر، أل
 عنه.  الصحابة   ملسو هيلع هللا ىلص  النيبومل حيذر  

 ناء وهي صائمة؟رأة بحلما حكم تزّين امل -203
 أبس يف هذا.  ال

 جامة للصائم؟تشرع احل  هل   -204
وم حلجاجم واابحلجامة تــؤول كان خيشــى أن احل  امللكــن  ـم،نعـ

فتمناــع علــى من ا تضعــف البدن، ألألهنإلــى الفطر؛  جل هذا  
 حتياط أن الواال ،وهــذا رجحه مجــع من أهل العلم ،تضعفــه

 ا.حيتجم الصائم هنار  

يؤثر ذلك  إذا بــال الصغري على ثوب أو جســد الصائم، هل   -205
 صيامه؟  على
موضع  على الوضــوء، لكن عليــه تنظيف يؤثــر الصيــام، وال ال
 جاسة فقط.لنا

  



65 
 
 

 بحث الثان عشر:امل

  باشرة م وامللحت ما يتعلق بل   

 ما املقصود بلحتلم؟ -206
يقصد به خروج املين، وهو السائل األبيض الذي يكون بتدفق 

 نوم.ومعه الشهوة والرعشة، ابختيار اإلنسان أو ابل
 الصائم؟م يفّطر  حتلهل ال -207

وم يف هنار رمضان وهو صائم مل يفســد لنامن احتلم بسبب 
قصده، وعليه فقط الغسل ومن   نه وقع بغري اختيــاره والصومه، أل

 مث يكمل صيامه.

 باشرة؟راد بملما امل -208
عانقة لد ابلبشرة؛ مثل املجلبشــرة ا باشــرة ما يكون فيه مس  امل

 والتقبيل فقط.

 تؤثر على الصيام؟  عانقة  باشرة واملستمتاع بملهل ال -209
ذر يؤثر علــى الصيام، لكن مع احل ســتمتاع خارج الرحم الاال

 .زالناالمن  

 إن وقع إنزال للمين، فماذا يرتتب على هذا؟ -210
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غســل، وإن حصل إنزال وجب الغسل،  إن مل حيصل إنزال فال
على   كم يتعنيا احلمث وقضاء هذا اليوم، ومثل هذ وعلى الزوج اإل

 الزوجة.

 من الصائم لزوجته؟  بلنسبةما حكم الق بلة   -211
عائشــة   عن  نيفــي الصحيح  امللك شــهوته،  يبــأس هبا إن كان    ال

ل وهو صائم، ويباشر وهو يقب   كان  ملسو هيلع هللا ىلص النيبرضي هللا عنها أن 
مر حرام على الصائم  فاأل  وإال  ."ربهألصائم، ولكنه كان أملككم  

أدت إىل  فساد الصوم.  إن  

 نع للمباشرة والتقبيل؟كم بملكن احلميهل   -212
جيوز لــه ذلك؛   لك نفسه فالي  إن كان الشــخص سريع الشهوة ال

أيمن من وقوع مفســد من  ــه يؤدي إلــى إفســاد صومــه، والألن
ويدع "ديث القدسي: ماع، قــال هللا تعاىل يف احلــزال أو اجلنالا

كل ما كان وسيلة إىل "شرعية: عدة الوالقا "،شهوته من أجلي
 ."حمرم فهو حمرم

 كم السابق للشاب عن كبري السن؟حلهل خيتلف ا -213
 لك شهوته، لكن يتوقع من الشيخ ي  خيتلف، إن كان أحدمها ال  ال

 لك الشهوة بعكس الشاب.يالكبري أنه  
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 ماذا على من استمىن أبي وسيلة؟ -214
نه، كاللمــس لتحرز مكــن اي من اســتمىن يف هنار رمضان بشــيء

ســك بقية يومه، ي ظــر، وجبت عليه التوبــة، وعليه أنلناوتكرار 
نزل ي ســتمناء وملوالقضاء بعد ذلك احتياطا، وإن شرع يف اال

فعليــه التوبة فقط، وينبغي على الصائم أن يبتعد عن كل  ما هو 
 مثري للشهوة.

 وهو صائم، كفارة على من اســتمىنل  بعض الفقهاء يفيت أن  -215
 هذا؟ ما توضيح

الســنة،  لباين هذا القول فــي تعليقه على فقهنعــم، وقــد أورد األ
نعانــي مــاع، وهو رأي الصيقــاس على اجل ال اءنستماالأن 

 وهــو مذهب ابن حــزم رمحهم هللا مجيعا.  ،والشــوكاين

ى باشرة للصائم، حىت ولو أدّ فهم من هذا مشروعية املي   هل -216
 ؟النزال  ك إىلذل
يباشر وهو صائم خشية   فال، وخباصة إذا كان قوي الشــهوة ال

ســتفادة من الابا للذريعة ماع، وهذا سد  أن يقع يف حمظور اجل
العديدة يف الشريعة، وكأن عائشــة رضي اللــه عنها أشــارت دلة  األ

وأيكم  "وهو صائم:    ملسو هيلع هللا ىلص  النيبروت مباشــرة    إىل ذلــك بقوهلا حني
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قضية ترك الشهوات حفاظا على األمر متعلق بو  "،به؟إر  لكي
 الصيام.

 ين على الصيام؟ذي له نفس حكم املهل خروج امل -217
هو السائل الغليظ اللزج يفط ر، ومثله الودي، و ي ال ذ خروج امل

ا الواجب منيفسدان الصيام، إ بعد البول بدون لذة، فهما ال
 والوضوء.  ستنجاءاالمنهما  

 صيام؟الة، هل فسد  م على امرأة أجنبيلو وقعت يّد الصائ -218
يقــدح  لو وقع مثل هذا من غري قصد؛ فليس عليهما شيء؛ وال

مث؛ إلاد فيه  يف الصوم؛ ومثل هذا حيــدث أثناء العمرة، لكن التعم  
 ن الصيام.يؤدي إىل بطال  وال

رمضان.. ر على مناظــر غري حمتشــمة يف هنا هــل وقــوع العـني -219
 مبطل للصيام؟

 جر، لذا علينا غض  لصيام، لكن خيشــى مــن ضياع األا ليبطال 
 البصر قدر الوسع.

 صيامه؟ حكم، فغلبه املين، فما  من النظر اثرت شــهوت همن   -220
كن التحرز منها، ي  وىل الظرة األلنان  عليــه، ألال كفارة وال قضاء  

 يفسد هذا الصوم.  فال
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بحث الثالث عشر:امل  

   ممفسـدات الصـيا   

 فسدات الصيام؟مبقصود  ما امل -221
 .اليت تؤثر على الصيام  فطراتاملبيان  قصد هبا  ي

 ا معينا لتحديدها؟كن وضع ضابطا ميهل   -222
ممــا يكون طعاما أو   -عدةأي امل  -ــوفنعــم، هو مــا دخل إلــى اجل

يستغىن به عن الطعام والشراب، وقــد مجعها الغزالــي   شــرااب، أو مما
 ".ثة، دخول داخل، وخروج خارج، ومجاعفطــرات ثالملاو "بقوله:  

بفســاد صومهم من غري  الناسيســارع إبفتاء  الناسبعــض  -223
 دليل، فما حكم ذلك؟

صل صحة الصوم حىت يوجد دليل شرعي يدل على معلوم أن األ
 ع ابلفتيا.الواجب علينا سؤال أهل العلم قبل التسر  ن، هلذا  البطال

 اليت جاء الشرع ببياهنا؟ات  فطر ما امل  -224
 :مجاع عليها هيواإل  صلنافطرات اليت دل   امل

 .جلماعا  3-الشرب.    2-كل.  األ  1-
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ر وه نَّ واابـْتـاغ وا ماا كاتابا اَللَّ  لاك ْم واك ل وا  ألن فا }قال تعاىل:  ش  ابا
ا لاك م  اخلْاْيط  اأْلابـْياض  م نا اخلْاْيط    اأْلاْسواد  م نا وااْشراب وا حاىتَّ يـاتـابانيَّ

يااما إ ىلا اللَّْيل    (187)البقرة: {  اْلفاْجر  مث َّ أامت ُّوا الص  
ــدري اخل ودليلهما حديث أيب ســعيد :فــاسألنيــض و دم احل 4-

    أليــس إذا حاضت مل تصل ومل )قــال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن الرســول
 رواه البخاري .  (تصم

ملسو هيلع هللا ىلص:  صــوم؛ لقولــه: إن كان متعمــدا فقــد فســد الالقــيء 5-
مــن ذرعه القيء فل قضاء عليه، ومن اســتقاء فعليه )

 رواه أبوداود..  (القضاء
 عمله إال  إذا مات ابــن آدم انقطع )  ملسو هيلع هللا ىلص: النيب: لقــول  ــوتامل  6-

 الرتمذي  رواه.  (ث..من ثال
ونانَّ  لائ ْن أاْشراْكتا لاياْحباطانَّ عامال كا والاتاك  }  : لقولــه تعالــى:الــردة  7-

ر ينا   (65 :الزمر) {م نا اخلْااس 

 هل هناك مفطرات أخرى؟  -225
 العلماء، من ذلك:نعم، لكن اختلف يف حكمها 

 : نص  على ذلك الشافعي ومالك.العزم على الفطر -
 ة الفريضة.بينزم  حيث قالوا واجب اجلد فيه:  الرتد   -

 هل هناك مفطرات أخرى؟  -226
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 ، من ذلك:نعم، لكن اختلف يف حكمها العلماء
 : نص  على ذلك الشافعي ومالك.العزم على الفطر -
 ة الفريضة.بينزم  حيث قالوا واجب اجلد فيه:  الرتد   -

(، فهل هذا الفطر مما دخل ال مما خرجقال بعض الفقهاء: ) -227
 القول صحيح؟

ثال القيء خــارج، والتعم د فيه سبب فعلى ســبيل امل  ،غري صحيح
 للفطر.

 يبطل الصيام؟  مسجلهل كل ما دخل إىل ا -228
ببيان واضح، ولكن   ملسو هيلع هللا ىلص  النيبري صحيح، فلو كان كذلك لبينه  غ

 فسدات يف أمور حمددة.ديد املحتجاء 

عتب يف حكم ي   -اديد  حت–عدة املهل كل ما دخل إىل  -229
 فطرات؟امل
إذا كان من الطعام أو الشراب، وما يف حكمهما،  ، إالال

 فإذا وضع فيها ما تص فيه الغــذاء،يــكان الذي هي امل معاءفاأل
 ؛ سواء كان غذاء أو مادة مغذية فهو مفطر.متصاصلاليصلح  

 عدة؟فه عن املوف، واختلما الضابط يف مسألة اجل -230
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عدة وف يشــمل املوف، فإن اجلعدة واجلامل هناك فــرق كبري بني
 وغريها مما يوجد يف التجويف البطين وغريه.

 التحديد؟ما فائدة هذا   -231
 وضــع العــدة، وغري هذا املهــو املأن موضــع الغذاء فائدتــه معرفــة 

رمة لو وصل توجب احل  وع، فالنبــات اللحم واندفــاع اجلإحيصل به  
 ي وما يف معناه.قيق التغذ  حتراد هو ن املإليه شــيء، أل

 ن الصيام؟مىت يتحقق بطل -232
 نه بتحقق شيء مما أييت:يتحقق بطال

 كم الشرعي.ابحلا غري جاهل  مليكون الفاعل عاأن   -
، ف -  يؤثر على الصيام.  ال  النسيانوذاكرا غري انسن
 ره.ال م كوخمتارا غري مضطر و  -

 فطرات فــي صيــام الفريضة عن التطوع؟هــل خيتلف حكــم امل -233
 ماع.ا ختتلف فقط الكفارة اليت تتعلق ابجلمنخيتلف، إ ال

له خطأ   بنيوراء الغيم، مث تمن أفطر بســبب غياب الشمس  -234
 القضاء؟  عل، فهل عليهما ف

مســاك عن الطعام والشراب ويكمل قضاء عليه، لكن عليه اإل  ال
 صيامه، وهذا قد يندر وقوعه مع وجود التوقيت.



73 
 
 

 فسدات للصيام؟ يعّد من املنيهل التدخ -235
من يقارن وحيتج فــي حال فيب  يعاصي، والغــر نعــم، بل هو من امل
ن ي قذرة خبيثــة، بدخادخــان الســجائر وه فســاد الصــوم بني

ن البخور الذي هو طيب ومشــروع، ليدلل على عدم بطال
 للصائم! التدخني

 ماع:ما يتعلق بجل

 ماع؟راد بجلما امل -236
يكون فيه    رأة، وقددخال يف رحــم املمــاع هو مــا يتحقق فيه اإلاجل

 دة.قصد الوال

 كم؟هذا احلمنوع يف  ما امل -237
 ار رمضان.منوع مجاع الرجل أهله يف هنامل

 ضان؟رمجائز يف ليل    ني الزوجنيماع بهل اجل -238
ياام  الرَّفاث  إ ىلا نعم جائز، قال تعاىل: } لَّ لاك ْم لايـْلاةا الص   أ ح 

 ، والرفث: أي اجلماع(187)البقرة: {  ن ساائ ك مْ 

 يف شــهر رمضان،  نيســلم مــاع كان ممنوعاا على امليقــال أن اجل -239
 فهل هذا صحيح؟
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ــا نــزل صوم رمضان كانوا  "ملقــال:   البــراء  ـح، فعــن  نعــم صحيـ
كله، وكان رجاٌل خيونــون أنفســهم،    ساءا رمضان لنايقربون  ال

أ نفاســكم فتابا  خْتاتانونا  ــما هللا  أنكم كنتمعال  }فأنزل اللــه تعاىل: 
حقا يف ليل ال، مث جاء الرتخيص به البخاريرواه { عليكم...

 الصيام.

بعد أذان الفجر، فما  إل ع الزوج زوجته ومل يغتسلجاملو  -240
 حكم صيامهما؟

أشــهد على رسول "صحيح، فعن عائشــة رضي هللا عنها قالت:  
 ".ليصبح  جنبا  من مجاع غري احتلم، مث يصومه أنه كانا  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

يدركه الفجر  ملسو هيلع هللا ىلص النيبكان ". وقالت رضي هللا عنها: متفق عليه
 متفق عليه..  " حلم فيغتسل ويصومجنبا  يف رمضان من غري

 امع لزوجته الكفارة؟مىت يستحق اجمل -241
مــن وجــب عليــه الصيــام، وكان مقيمــا فــي بلــده، غري مسافر،  

تغيب تانــان، بخلفجامع يف هنار رمضان عامدا خمتارا، أبن التقي ا
ينزل، وعليه   شــفة يف الرحم، فقد فســد الصوم، أنزل أوملاحل

 رة.الكفا

  على هذا الفاعل؟نيماذا يتع -242
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ام ذلــك اليوم، وعليه القضــاء، ســتغفار، وإمتالتوبة واال عليه أوال
  :ديث، عن أبــي هريــرة غلظــة الواردة فــي احلثــم الكفارة امل

، إذ جــاءه رجل فقال: َي رســول ملسو هيلع هللا ىلص  النيببينما حنن جلوس عنــد  
عت على امرأتــي وأان صائم.  هللا هلكت، قــال: ما لك؟ قــال: وق

. قال: فهل  د رقبة تعتقها؟ قال: الجتهل  ملسو هيلع هللا ىلص:فقال رســول هللا 
د جت. قــال: فهل ؟ قال: التستطيع أن تصوم شــهرين متتابعني

 رواه البخاري.   ".  ...مسكينا؟ قال: ال إطعام ستني

 لو أمكن زَّيدة التوضيح يف الكفارة؟ -243
عتق رقبــة،   ابلرتتيب، فأوال    راحلث مالالكفــارة يف الصيام على ثــ

طعم ، فإن مل يستطع في  فمن مل جيد فعليه بصوم شــهرين متتابعني
ر، أو ، أو متر  نصف صاع من بـ   مسكينا ؛ لكل مسكني ستني

 غريمها من قوت البلد.

 ختيار يف فعلها أو على الرتتيب؟هل الكفارة على ال -244
عل مــن جهة حال الفا  ننظر إىل  الكفارة على الرتتيب وجواب ، وال

 د ابلرتتيب.طعام على الصيام، فعلينا التقي  إن كان غنيا فنقدم اإل

 َّيم؟هل يلزم يف صيام الكفارة تتابع األ -245
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فهل تستطيع أن تصوم شــهرين  )  ملسو هيلع هللا ىلص:  نعم، وهذا مستفاد من قوله
 نرض، فلإذا أفطر بعذر يبيح له الفطر، مثل امل إال ؟(،متتابعني

 ينقطع التتابع.

 (حيض-مرض)دأ فــي صيام التتابــع مث عرض له عــذر ن بمــ  -246
 ماذا يصنع؟

 ســك عن الصوم بســبب العذر، مث يواصل الصيام مرة أخرى.ي

شــرعي فعــل الصيــام للكفارة، فكيف من تعّذر عليه لســبب  -247
 طعام؟حيقق ال

قصود فامل  ،أو متفرقني  ا جمتمعنيمســكين    أبس لو أطعم الســتني  ال
 صاعا .  ثنيثالاج  إخر 

ما هــو ضابط القــدرة يف الصيــام؛ فيمــن وجبت عليه كفارة  -248
 مجاع يف هنار رمضان؟

م من نفسه هللا تعاىل، فمان عل   الصائم وبني بني ة"القدر "أمــر 
ل نسأ  طعام، وينبغي أنتقال من الصيام إىل اإلنالاالقدرة مل جيزئه  

صوم شهرين   لفاعل: أمل تصم شهر رمضان؟ فعليك كذلكا
 ا وقع منك.ملمتتابعي كفارة 
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ن قدر على صيام رض أو الســفر ملهــل هناك عذٌر آخر غري امل -249
 ماع؟تعلقة بجلالكفارة املنع من صوم  ميرمضان؛ 

  يتمكن من صوم شهرين  ة حبيث البينا كان ضعيف الرمب
د ة، ماع هذه امليصرب عن اجل  ، أو كان شديد الشهوة المتتابعني

 تتابع.نعه من الصوم امليحب حرفة  أو كان صا

 من مل يقدر على أي شيء يف الكفارة، فماذا عليه؟ -250
 كفارة عليه.  يسقط عنه كل شيء، وال

 ماع يشمل الزوجة؟كم بكفارة اجلهل احل -251
الواجــب عليهــا الصــوم، إذا جامعهــا زوجهــا فــي هنار رمضــان 

 برضاها فحكمها حكمه.

 كراه؟ جامعها الزوج بل هل يبطل صيام الزوجة لو   -252
هلا أن ســقط أثر الفعل، و فكراه ابإل وقع نه يبطل صيامها، أل ال

 صيامها.تكمل  

ظورات يف الصيام،  ماع من احمليعرف أن اجل  لو كان الفاعل ل -253
 فهل بطل صيامه وعليه الكفارة؟

شيء    وال  ،يعذر  يعرف أن هذا حمرم، أو أنه مفط  ر، فإنه  من كان ال
 عليه.
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 كم السابق له توضيح؟حلهل يف اهل اجل -254
، النهاريف  الزوجني ماع بني يف اجلمي نعم، فهناك جهــٌل ابلتحر 

 كفارة عليه.   فهذا ال  ،ديد سلم اجلمثل حال امل
 الكفارة.  حكم يسقط عنه  لكن لو جهل الكفارة، فهذا ال

 كم منطبق على من جهل الكفارة فقط؟هل هذا احل -255
يعرف  م يف هنــار الصيام، لكن الماع حمر  مــن كان يعــرف أن اجل

رتتب عليه من الكفارة، فهذا ليس بعذر له، وعليه إن ثر املاأل
 لكفارة.اب  إلزامهفعله  

ماع فــي اليوم، أو يف شــهر رمضان، فهل تتعدد إذا تعــّدد اجل -256
 الكفارة؟
د يف د يف يوم واحد فيلزم الفاعل كفارة واحدة، وإذا تعــد  إذا تعــد  

 قلة.عبادة مستهلا  ن كل يوم  ل يوم كفارة، أله لكلزم يومني

ا، وصام يف بلد السفر، مث جامع زوجته يف من كان مسافرا  -257
 ، فما الكفارة الواجبة عليه؟النهار

 كفارة.  جيب عليه قضاء يوم واحد فقط وال

ن صيامه بذلــك فجامع زوجته مــن أكل انســيا، ثــم ظّن بطــل -258
 ا، فماذا عليه؟عمدا 
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 .أخرى عليه  كفارة  اليوم فقط والاء هذا  عليه قض

 ا، فماذا عليه؟د الفطر، مث جامع الزوجة عمدا من تعمّ  -259
 ماع.تعلقة ابجلالقضاء والكفارة امل  لتوبة إىل هللا، مث عليهاب  عليه

 ماع، مث سافر، فماذا عليه؟من أفسد صيامه بجل   -260
 ماع.تعلقة ابجلالكفارة امل  ابلتوبة واالستغفار، مث عليه  عليه

الفجر مل يدخل، مث اكتشــف أن من جامع زوجته ظاان أن  -261
 جر متحقق، ماذا عليه؟فال
 الكفارة.  القضاء وال  شيء عليه، ال  ال

 يف يوم واحد، فكم كفارة عليه؟اته زوج  جامعمن   -262
 عليه كفارة واحدة.

 من جامع يف هنار رمضان يف أكثر من يوم، فكم كفارة عليه؟ -263
 ها.أفسد صيامَيم اليت عليه كفارة بعدد األ

 ماع يشمل الوطء يف الدبر؟كم يف كفارة اجلحلهل ا -264
ن ماع ملنعــم، فهو مــن الكبائر، وواجبــة التوبة منــه، وفيه كفارة اجل

 كان صائما وفعله.

 ؟الصائمتثري شــهوة الزوج    رأة فعله كي لماذا جيب على امل -265
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أن تتباعــد لك شــهوته ي ينبغــي علــى التــي تعلم أن زوجهــا ال
 ا من إاثرة الشهوة.ن له يف هنار رمضان، حذر  ترتك التزي  عنه، و 

، مث جامعها ليهرب كل أولا مــن أراد مجاع زوجته، فأفطر بأل -266
 غلظة، فما حكم فعله؟من الكفارة امل

ماع، واجل  كل؛ ابألنينه هتك حرمة الشــهر مرتــمعصيتــه أشــد ، أل
 صوح.لناب عليه التوبة  جتوكــد، و غلظة عليه ألــذا الكفارة امل

 ماع إىل بعد أذان الفجر؟ماذا يصنع الفاعل لو استمر اجل -267
إذا جامــع؛ فطلــع الفجــر وجــب عليــه أن ينــزع، وصومه صحيح؛ 

زع، لكن إن اســتمر إىل ما بعد طلوع الفجر لناحىت ولو أمىن بعد  
 فيكون قد أفطر، وعليه التوبة والكفارة.

ف، لكنه أنزل، فما ذان فتوقّ الفجر فســمع األـع قبل  مــن جامـ  -268
 حكم صيامه؟

مباشرة   نين تول د منه فعل ما يوجب عليه، واملصيامه صحيح، أل
 جيب عليه شيء.  ، فالسابقة  مباحة

مــن أفطر يف هنار رمضان لغري عــذر، مث جامع أهله، ومل يفطر  -269
 ابتداء ليجامع، فهل عليه كفارة؟

 ساك واجب عليه.من اإلماع، ألجلنعم عليه كفارة ا
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 ما يتعلق بلقيء.
 قصود من العنوان؟ما امل -270

 عدة له أتثرٌي يف الصيام.يقصد به أن خروج ما يف امل

 فطرات؟للقيء أنه من امل  بلنسبةما الدليل   -271
من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن ملسو هيلع هللا ىلص: ) النيبدليله قول 

 رواه الرتمذي..  (استقاء عمدا فليقض

 ديث السابق؟احل  بيانما   -272
ا؛ أبي وســيلة فعليــه القضاء، لكن لــو غلبه  بيانــه أن من تقيأ عمد  

 نه وقع بدون إرادته.يفطــر؛ أل  القيء مــن غري قصد فال

 ماذا لو استدعى خروج القيء فلم خيرج؟ -273
 فطار.إن كان يعرف أن القيء مفط  ر فقد نوى اإل

 فما حكم فعلته؟مد،  ري ع صائم تقيأ، مث ابتلع شيء من قيئه بغ -274
 جيب عليه القضاء. يفسد صومه، والال

د. ما يتعلق بلرتدّ   

 قصود بلرتدد يف الصيام؟ما امل -275
 داء الصيام.ية ألنلزم ابيقصد به اجل
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 ماذا قال العلماء يف هذا؟ -276
ا على جيزئه من الواجب حىت يكون عازم   ثرم: القل عن األن  

 الصوم يومه كله.

 كم؟احلما الراجح يف هذا   -277
 ن الصيام بوقوع الرتدد فيه.عدم بطال  -أعلموهللا   –  الراجح

 روج من الصيام على حدوث شيء؟ كم فيمن تردد بخلمــا احل -278
وجــزم "موع: ــووي يف اجمللنايبطل الصيام، قال  الراجــح أنه ال

 ".اوردي أبنه لو نوى أن ســيفطر بعد ســاعة مل يبطل صومهامل

 كم؟هذا احلما تعليل   -279
، فهذا قصده، تعليلــه أن الصائم تســح ر ليصوم صوم يــوم معني

 وإمساك.  ن الصيام تركٌ وأل
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 بحث الرابع عشر:امل

   ما يتعلق بلدورة الشهرية   

يض ثى أن تســأل وتتعلــم عن أحكام احلألناهــل واجب على   -280
 ستحاضة؟فاس واللناو 

مور، األهــا هذه وقد أتتي نه ما من أنثــى ابلغة إالنعــم، أل
 م.حياء يف التعل   يض، ونعلم أنه الوخصوصا احل

بعض الفتيات ختجل من سؤال أهل العلم عن مسائل   -281
 يض.. فما حكم صنيعها؟احل

 ق.ن فيه حرمان عن بلوغ احلذموم، ألجل املهذا من اخل

 ؟النفساءللحائض أو    بلنسبةما حكم الصيام  -282
مقررا  ذلــك:  ملسو هيلع هللا ىلص النيبــول حيرم عليهما الصيــام؛ فرضه ونفله، لق

، أي إذا  رواه البخاري (ومل تصم! أليس إذا حاضت مل تصــل  )
 يض.ة يف فرتة احلصال  صوم عليها وال  رأة فالحاضت امل

 يض؟ائض أي قضاء بعد انتهاء احلرأة احلهل على امل -283
كان "ديث عائشة رضي هللا عنها: نعم، تقضي الصوم فقط، حل

نؤمر بقضاء   نؤمر بقضاء الصوم، والف  يضتعين احل  -يصيبنا ذلك  
 متفق عليه..  "ةالصال
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 ائض ما تركته من صيام يف رمضان؟حلمىت تقضي ا -284
ريض، وذلك بعد أخر؛ مثل امل هلا أن تقضي الصيام فــي أَيم

 متفرقا.ا أو مر هلا فيه سعة، متتابع  رمضان، واأل

 ؟، فما حكم صوم هذا اليوميض يف هنار اليومإن وقع احل -285
يــام؛ ولو وقــع ذلك قبيــل الغــروب بلحظة، وجيب ل الصيبطــ

 عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا .

 افلة؟لناهل عليها أن تقضي صيام   -286
 جيب عليها هذا. ال

 َّيم؟يض وأكثره حّد معلوم بألقّل احلهل أل -287
واياْسأال وناكا عان  } َيم على الصحيح، لقول هللا:حــد  ابألليس له 

يض    يض  واالا تـاْقراب وه نَّ ألنق ْل ه وا أاذ ى فااْعتاز ل وا اْلماح  سااءا يف  اْلماح 
{ حاىتَّ ياْطه ْرنا فاإ ذاا تاطاهَّْرنا فاْأت وه نَّ م ْن حاْيث  أاماراك م  اَللَّ  

نع أَيما  معلومة، بل جعل اللــه لنهاية املجيعل  فلم(، 222)البقرة:
 و وجودكــم هحلأن علة ا ا علىهــذ  الطهر، فدل   ونع هــهناية امل

كم له، ومىت يض ثبت احلوجد احل ييض، وجودا  وعدما ، فمىتاحل
 رأة زالت أحكامه عنها.طهرت منه امل

 نلزمها بلصيام؟   صغرية، هل  رأة وهي  لو حاضت امل   -288
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نعــم، نلزمها ابلصوم وغريه من العبــادات، اليت يتوقف وجوهبا على 
 د األنثى: احليض.، وداللة البلوغ عنالبلوغ

أَّيم  يض، مثل ســبعةا لفرتة احلمــا القول مع مــن حيدد زمنا  -289
 اثبتة؟

دليــل عليه شــرعا، مــع أن الضــرورة كانت داعيــة إىل   التحديــد ال
عروف عند رأة من الدم املبوة، لــذا كل ما رأته املالنبيانه يف زمن 

ير ذلك بزمن ســاء أبنه حيض فهو دم حيض؛ من غري تقد الن
 .معني

 ا؟كم لو كان الدم مستمرا ما احل -290
ينقطع أبــدا ، أو ينقطع مدة يســرية  رأة الإن كان مســتمرا  مع امل

 يف الشهر، فإنه حينئذ يكون دم استحاضة. كاليوم واليومني

رأة بقرب موعد الدورة يف النهار، ومل تر أي دم، لو شعرت امل -291
 فما حكم صيامها؟

 إاليض قبل الغروب؛ لكن مل خيرج الدم قال احلإذا أحســت ابنت
 وف الدم يف ابطــن اجلال  ألن بعد الغروب، فإن صومها صحيح،  

 ابنتقاله.  برؤيته خارجا ، ال  إالتثبت أحكامه    ال  احليضحكم له، ف

 ؟مــا القــول يف نــزول الكــدرة أو الصفرة قبــل نزول دم احليض -292
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ال ت عد من احليض، ألن  احليضدم الصفــرة والكــدرة قبــل نــزول 
 .املعلوم عند النساءاحلكم الشرعي متعل ق بوجود دم احليض  

 ما حكم الك درة إن نزلت أثناء أَّيم الدورة الشهرية؟ -293
كوم عليه أبنه  حملالصفرة والكــدرة يف أثناء الزمن ا املرأةإن رأت 

 .احليضفتعد من    (احليضفرتة  )عادة  

 بعد احليض؟كيف تعرف املرأة الط هر   -294
 ائض الطهر أبمرين:تعرف احل

أبيض   القص ة البيضاء، وهو سائل: ويقال هلا  بيضالســائل األ -
 مة أهنا قد طهرت.، وهو عالاحليضيدفعه الرحم بعد انتهاء  

فهذا   فإن مســحت بقطن وحنوه، فإن خرج نظيفا،فاف:  جلا -
 لة على الطهر.دال

 عليها؟  فماذا يرتتب  ،ماتلققت إحدى هذه العحتذا  إ -295
 ة والصيام.الصالكيرتتب عليها مشــروعية أداء العبادات؛  

 ما حكم الص فرة والك درة اليت تكون بعد الطهر؟ -296
، كخروج القَّصة البيضــاء، احليضتيقن يف  إذا رأت الطهر امل  املرأة

فاف؛ فمــا ينزل بعد الطهــر من كدرة أو صفــرة فليــس أو اجل
مجاع الرجل  مــن الصيــام، وال وال صالةلانــع مــن ي حبيــض، وال
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. "نعد  الصفرة والكدرة شــيئا   كنا ال"لزوجته، قالت أم عطية: 
 ."بعد الطهر"داود:    ، وزاد أبوأخرجه البخاري

عندما يقّل الدم،   بلغتسالل  هل الواجب على املرأة التعجّ  -297
 ؟ةللتدرك الصيام والص

ســاء إذا خــف  النبعض    نألتتعجل حىت ترى الطهر،    جيــب أن ال
غتســال قبــل أن تــرى الطهــر، وهلذا كانت الــدم عنهــا بــادرت ابال

حىت ترين القص ة  تعجلن   ال": للصحابيات عائشــة تقول 
 أخرجه البخاري .  "البيضاء

 لتتيقن نيهل ليــوم أو إثنمتكم الســابق يفيــد أن املرأة هــل احل -298
 الطهر؟ 

قق الطهر يف أوقاته فعليها حتا، فــإذا ف أَيم دورهت، فهــي تعر ال
 .غتسالالاب

 يؤثر على صيامها؟  لو رجع الدم عليها، هل   -299
أفطرت وعليها قطع الصيام؛ ما دام قد خرج   احليضإذا رجــع دم  

 ا يسريا.يف وقت العادة، ولو كان دم  

امرأة صامت وهي شاكة يف الط هر، فلما أصبحت فإذا هي  -300
 عقد صومها، وهي مل تتيقن الطهر؟طاهرة، هل ين
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صــل صيامهــا غيــر صحيح، ويلزمهــا قضاء ذلــك اليوم، ألن األ
ولدخوهلا فــي الصــوم مع عدم تيقــن الطهر،  بقــاء احليض، 

 نع  انعقادها.ييف شــرط صحتها،    والدخول يف العبادة مع الشــك  

 لفطر؟ من تتوقع أن أتتيها الدورة يف الغد، فهل تنوي ا -301
ا عليها أن تســتمر على ــرأة اليت تعــرف أن عادهتا أتتيها غد  امل

 م.تفطر حىت ترى الد  نيتها وصيامها، وال

فســاء أثناء النهار، هل جيب عليها  نض أو الائإذا طهرت احل -302
 مساك والصيام؟لا

يفيدها  إمساكها ال ألن، وهلا أن أتكل وتشرب، عليها جيب ال
من أكل أول : "، قال ابن مســعود لوجوب القضاء عليها

 كل.األواز يف  يف حال اجل "،هار فليأكل آخرهالن

من إظهار  متتنع عن املفطرات حياءا يشــرع للحائض أن  هــل   -303
 أهنا حائض؟

ساء، ناليعلــم عن أمور  الم من هلــا ذلك؛ حتــى تبتعد عــن كال
 فاء.وهلا أن أتكل ابخل

 يف رمضان؟عة للدورة بوب الرافحلشرع تناول اي    هل -304
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طبــاء ضارة، ومن أســباب األبوب كمــا قرره الكثيــر من حلهــذه ا
اليت ت االشــكاإلح الرحم، واضطراب موعــد الدورة، وأكثــر تقــر  

ثــى مل تتــزوج ألنابســببها، وإذا كانــت  يف العبادات  ســاء  نال  منترد  
وإن   -بعقله    اإلنسان  إن  فإنه قــد يكون ســببا  يف وجود العقم، مث

مر الطبيعي الذي جعل هللا له األيعرف أن منع  -مل يكن طبيبا  
 بوب.ساء من هذه احلنالمعينة، فيه ضرر، لذا لتحذر   أوقاات  

يف أَّيم  الصلةمــا القول فــي تناول حبوب رفع الــدورة أجلل  -305
 واخر من رمضان؟العشر األ

هــا، وهلا يف أَيم العشــر فضــل للحائض أن تبقى على طبيعتاأل
عمال الصاحات، عدا األواخــر الدعاء وقــراءة القرآن وفعــل األ
 .احلراموالطواف ابلبيت    صالةال

لو أخــذت املرأة احليض حبوب رفــع الدورة، وارتفع الدم،  -306
 فهل تعتب طاهرة؟

رأة ذلك؛ وتعاطت ما تقطع به الدم، فارتفع صارت إن فعلــت امل
 عليها أن تصوم، وجيزؤها ذلك.طاهرة؛ و 

إذا طلــع الفجر وكانت املرأة حائضا، مث طهرت بعده بقليل،  -307
 هل تصوم؟
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إذا طلــع الفجر وهــي حائض مل يصح  منهــا صيام ذلك اليوم؛ 
 ولو كان الطهر بعد الفجر بلحظة.

 غتسال مشروعة؟صيام قبل الائض لل حلمن ا النيةهل   -308
 وناوت الصيــام الا ليــء إذا انقطــع دمهائــض أو النفســانعــم، احل

الفجر قبل اغتساهلا، فمذهب العلماء كافة صحة   للغد، ثــم طلع
 صومها، ولو اغتسلت بعد الفجر.

بعده..هل  إللو طهرت املرأة قبل أذان الفجر، ومل تغتسل  -309
 صيامها صحيح؟
 ديث عائشــة رضي اللــه عنهانب، حلـا على اجلنعــم صحيح، قياسـ  

م، مث صبــح جنبا  من مجاع غري احتالي   ملسو هيلع هللا ىلصيب النكان "قالــت: 
 متفق عليه. .  "يصوم يف رمضان 

إىل النهار حبجة  الغتسالا يف ر بلليل وتتأخر عمدا طه  من تَ  -310
 التأكد من الطهارة، فما حكم صنيعها؟

داء أل ابالغتسالبادرة امل عليها الواجبصيامها صحيح، لكن 
الة على الطهر، حىت مة الد  ا رأت العاليف وقتها، مىت م صالةال

 ة.داء الصالولو كان الغسل سريعا أل
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هــل يفســد الصــوم إن وقع احليض بعــد أذان املغرب مباشرة  -311
 ؟الصلةوقبل أداء  

خارجا   احليضرأة إذا غابت الشــمس وهــي مل تر يفســد، فامل ال
 ، وعليها قضاء املغرب بعد احليض.فصومها صحيح

، "إن أصبحــت طاهــرة فأنــا صائمة": ض ليــلا ائاحل الــتإذا ق -312
 الطهر بعد الفجر، فما حكم صومها؟فرأت  

 انع.صل بقاء املاأل  نأليصح،    صومها ال

ختب أهلها   امرأة جاءها احليض وهي صغرية، فاســتحيت أن -313
 تصوم، ماذا عليها من حكم؟  فكانت ل

حاضت صارت مكلفة؛   جيب عليها قضاء الشــهر؛ ألن املرأة إذا
 مات البلوغ.وألن احليض إحدى عال

 للحائض قراءة القرآن؟يشرع    هل -314
تقرأه حني  علمة  اجة، مثل املحلشرع هلا ذلك، وقد يكون  نعم ي  

 م، ومن تقرأه للتذك ر.للتعليم، أو الطالبة فتقرأه للتعل  

وخصوصا    ســاجد،ضرات يف املاحملائــض احلمــا حكم حضور ا -315
 رمضان؟  اليت تعمل يف
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وأمــا مرورها فيــه للحاجة ســجد،  كــث يف املجيــوز للحائــض امل  ال
إىل مصلى  ســاء أن خيرجن  النأمر  ملسو هيلع هللا ىلص أبس به، ودليلــه أنه الفــ

 صلى.أن يعتزلن امل  يضاحل  والذكر، وأمر    صالةالعيد لل

 كم إذا طلب الزوج زوجته احليض للجماع؟حلما ا -316
واياْسأال وناكا  }  م، قال تعاىل:حمر    احليضيف حال    الزوجني  ماع بنياجل

يض  واالا  يض  ق ْل ه وا أاذ ى فااْعتاز ل وا الن  سااءا يف  اْلماح  عان  اْلماح 
وجيب على الزوجة منــع زوجها  (22 البقــرة:)  {تـاْقراب وه نَّ حاىتَّ ياْطه ْرنا 

ة طاع م، والذلك حمر   ألن توافقه يف طلبه،  ذلك، وأن ختالفــه وال
 الق.خلخلوق يف معصية امل

 إن طلبها يف آخر العادة الشهرية، فهل توافق على ذلك؟ -317
، قال تعاىل: واغتساهلا منه  احليضله أن جيامعها بعد طهارهتا من  

 .{فاإ ذاا تاطاهَّْرنا فاْأت وه نَّ م ْن حاْيث  أاماراك م  اَللَّ  }

أَّيم عادهتا،   امــرأة كانــت عــادة حيضها ســتة أيــام، ثــم زادت -318
 متتنع عن الصيام؟فهل  

دة وصارت تسعة رأة ستة أَيم، مث طالت هذه املإذا كانت عادة امل
 ملسو هيلع هللا ىلصبــي  الن  ألن تصلي حىت تطهر، وذلك    أو عشــرة، فإهنا تبقى ال

واياْسأال وناكا }  تعالــى:  ، وقد قال اللــهاحليضحدا  معينا  فــي    لــم حيد  
يض  ق ْل ه وا أا   املرأةفمىت كان هذا الدم ابقيا ، فإن    {ذ ىعان  اْلماح 
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وتغتســل مث تصلــي، فــإذا كان جاءها يف  على حاهلا حىت تطهر
الشــهر الثاين انقصــا  عن ذلك؛ فإهنا تغتســل إذا طهــرت وإن مل 

معها  احليضمىت كان  املرأةهم أن ملدة السابقة، وايكن على امل
 ،موافقا  للعادة السابقة  ضاحلي  تصلي، سواء كان  موجودا  فإهنا ال

 أو زائدا  عنها أو انقصا ، وإذا طهرت تصلي.

امرأة دورهتا عشــرة أَّيم، ويف شهر رمضان جلست العادة أربعة  -319
عشــر يوماا وهــي مل تطهر، وبدأ خيــرج منها دم لونه أســود أو 

الــة مثانية أَّيم وهي تصوم وتصلي حلأصفر، ومكثت على هذه ا
وصيامها يف هذه األَّيم  صلهتام الثمانية، فهل َّياأليف هذه 

 الثمانية صحيح؟ وماذا جيب عليها؟
اليت زاد حيضها عن عادهتا؛ تعرف أن هذا   املرأةإذا كانت هــذه  

وتبقى؛   جتلس، فإنه جيب عليها أن  املعهود  املعروف  احليضهو دم  
إذا زاد على أكثر الشــهر فيكون  الإتصوم،  تصلي وال فال

 مقدار عادهتا. الإبعد ذلك    جتلس  ســتحاضة، والا
اليت صامتها بعد أن طهرت، ثــم رأت   األَيموبنــاء  على هذا، فإن  

ا هو صفرة منتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإهذا الدم امل
وصيامهــا ،  احليضيعترب مــن    أو كدرة أو سواد أحياان ، فإن هذا ال

 هتا غري حمرمة عليها.فيه صحيــح جمــزئ، وكذلك صال
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 :بلستحاضةما يتعلق 
 دم احليض عن الستحاضة؟  بنيمات التفريق  لما ع -320

عن  احليضالتفريق هبا يب دم  يكنمات اليت مــن العال
 :االستحاضة

 ح.تلونه فا  االستحاضةسود للحيض، بينما دم  األ: اللون  أوال
 ض.يحلسبة لدم الناب  ننترائحة الدم املاثنيا:  

 ستحاضة.لدم االكذلك  يكون    ق لدم الدورة، والالتدف  :  اثلثا
 يوجد مثل هذا يف م الســابقة للدورة، بينما الالاآلرابعا: 

 ستحاضة.اال
 فسد الصوم؟ت  الستحاضة  هل   -321

أداء  ثى ألنايؤثر يف صحة الصيام، فعلى  الستحاضة دم اال
 .ال ينع مبا يتعلق ابجلماعو   العبادات،

، كيــف تصلــي، ومتــى (اســتحاضة)م مــن أصاهبــا نزيــف د -322
 تصوم؟

دث والصوم مدة عادهتا الســابقة قبل احل صالةال رتكتعليها أن 
يض أيتيها من أول كل حلالذي أصاهبا، فإذا كان من عادهتا أن ا

من أول كل شهر مدة ستة    جتلس، فإهنا  ال  دة ســتة أَيم مثـملشــهر  
َيم اغتسلت مث هذه األتصوم، فإذا انقضت  تصلي وال أَيم ال

 ت وصامت.صل  
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 فساء:نما يتعلق بل
 أنه نفاس أو غريه نينكيف ميكن معرفة ما يتعلق بسقوط اجل -323

 جل الصيام؟أل
لعضــو؛   امــل جنينا متخل قا، أو ظهــر فيه ختطيطحلإذا أســقطت ا
فدمهــا دم نفــاس، وإذا كان ما ســقط علقــة، أو ، كــرأس أو يــد 

فدمها فساد،   اإلنسان خلق  فيه شــيء من نييتب ال ــمحلمضغة 
 أفطرت وقضت.  إالوعليها الصيام إن استطاعت و 

 شهر؟هل ميكن ضبط هذا بأل -324
ثة أشهر فهو  الســاقط بعد مرور الثال ننيجلأن ا العلماءحكم 
 نفاس.

 يض؟حتامل حلهل ا -325
ساء الن، و ن آلاجمــال للحيــض  ، فالبويضــة قــد تلقحــت، والال
 يض.حلمل ابنقطاع احلاعرفن  ي

 مل؟احلما التوجيه الشرعي يف الدم الذي خيرج من ا -326
يف بطن أمه،  ننيكمة غذاء اجلحلخلقه هللا تبارك وتعاىل  احليض

امل لعارض، إما بســبب حلولذا قد يكون الدم قد طرأ على ا
نعها ي  حنوه، فحكمه أنه دم عرق، وال  حادث، أو محل شــيء، أو

 الصيام.  ة والمن الصال
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، فمىت نينجلمن عمــل هلا عملية تنظيفات هلا بعد إســقاط ا -327
 الصوم؟كن هلا  مي

نع من العبادة، ي  ا فهذا الدم اليوم    قل من مثاننيإن كان السقط أل
  وهلا أداء  ،ف الدمداللة على نظافة الرحم وتوق   وهذه التنظيفات

 ة والصوم.الصال

 لي؟تصوم وتص  يوما، هل  لو طهرت النفساء قبل أربعني -328
 ة.داء الصالنعم، جيب عليها أن تصوم وتغتسل أل

( ومل ينزل منها  فتح البطنالولدة عندها قيصرية )من كانت  -329
 إل دم قليل جداا، أو مل يكن هناك دم، ما احلكم معها؟

وجود الدم، فإذا مل مع األمر متوقف يف عدم الصالة للنفساء 
 الدة.صيامها بعد الو تباشر صالهتا و عليها أن  ف  دم  يكن هناك

 يوما.. نيعإن رجع الدم للنفساء بعد أن طهرت يف أقل من أرب -330
 ماذا تصنع؟

تصلي  تصوم وال ؛ فعليها أن الربعنيإن رجــع إليها الدم يف األ
 ه دم نفاس.نأل

 ، فمىت تصلي؟نيربعإذا اســتمر الدم مع النفساء بعد األ -331
 ففيه تفصيل:ـر،  تغيـ  ، وهو مل يربعنيإذا بقي الدم معهــا فوق األ
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عــادة حيضها الســابقة  ربعنيفــإن صادف مــا زاد على األ/ 1
  أصبحت حائض.

 :إىلالعلماء  ، فاختلف  إن مل يصادف عادة حيضها الســابقة/  2
منهم من قال: تغتســل وتصلي وتصــوم، ولو كان الدم جيري  -

 ، وهذا هو الراجح.ستحاضةهنا تكون حينئذ كاملعليها، أل
من نه وجد  يوما ، أل  ومنهم من قال: إهنا تبقى حىت تتم ستني -

 يومــا .  النســاء مــن تبقى يف النفاس ســتني
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 امس عشر:بحث اخلامل
  السحـور   

 ؟(رالَسحَ )ما معىن كلمة   -332
 ــحر، قبيل الفجر.كلة اليت تكون يف وقت السا هي األ

 ما حكم أكلة السحور؟ -333
ابب بركة الســحور من "حه: ، قال البخاري يف صحيةمســتحب

 . (السحور  ذكاري  وأصحابه واصلوا، ومل  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  ألنغري إجياب،  

 من تركه، ماذا عليه؟ -334
 .اليت يف هذه األكلة  إمث على من تركه، ولكن فاتته الربكة ال

 ما الفائدة من السحور؟ -335
ل مشقة الصيام؛ ولذا جاء يف م  حتوجبة الســحور عوٌن على 

 ،رواتسح  )  ملسو هيلع هللا ىلص:يب  النقال: قال    الك ديث عن أنس بن ماحل
 رواه البخاري.  (.فإن يف السحور بركة

إىل الســحور ملسو هيلع هللا ىلص دعانــي رســول اللــه "قــال:  وعــن العربــاض 
 رواه أبوداود  .(باركملا  إىل الغداء  هلــم  ) :فــي رمضان، فقال

 كيف تكون البكة يف وجبة السحور؟ -336
 .شاطنلالقوة و ابري علــى الصائم  اخل  إبمدادو  الشرع،إبتباع  تكــون  
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 هل من السّنة أتخري السحور؟ -337
ن من أصحــاب نعــم، فعن أيب عطية قال: قلت لعائشــة: فينا رجال

خــر اآلر الســحور، و فطــار، ويؤخ  اإل، أحدمهــا يعج ل ملسو هيلع هللا ىلصبــي الن
أيهمــا الــذي يعج ل "ل الســحور؟ قالــت: فطــار ويعج  اإلــر يؤخ  
خ ر الســحور؟ قلــت: عبد هللا بن مســعود. قالت: ر ويؤ فطــااإل
 رواه النسائي. .  "ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللاال  كذلــك كان يصنع "

كنت أتسحر يف أهلي، مث يكون   "قال:    وعن سهل بن سعد  
 خاري رواه الب  ملسو هيلع هللا ىلص".   ة الفجر مع رسول هللاســرعة يب أن أدرك صال

 صارى؟ لنهل التقّيد بلسحور فيه ابتعاد عن التشّبه ب -338
ص ل ما )ف  :قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا    نعم، عن عمرو بن العاص  

 رواه مسلم.(.  الساحر  صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة  بني

 عرف بتناول وجبة السحور؟ت    هل ،لة نية الصيامدل -339
ر آخر الليل ويتســح  علوم أن كل شــخص يقوم يف  نه من املنعم، أل

 يء ابختياره الي يفعل الشــكل عاقــل ح  ن ألفإنه يريــد الصوم، و 
أيكل   ال  اإلنسانية، و النهي    رادةبــإرادة، واإل  كــن أن يفعله إالي

كل من أجل الصــوم، ولو كان مراده جمرد األ يف آخــر الليل إال
 ية.النلــم يكن من عادته أن أيكل يف هذا الوقت، فهذه هي  

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصيب نالمىت كان وقت سحور   -340



100 
 
 

 ، حىت إنه مل يكن بنيالثاين ذان الفجركان قبيــل أ  ملسو هيلع هللا ىلصســحوره 
 متفق عليه.  آية.   حنو مخسني إالة  إقامة الصال وبني    ســحوره

 فطرات؟مساك عن املمىت يكون ال -341
 :ملسو هيلع هللا ىلص: ة، لقولــهاللصـليكون مــع أذان الفجــر الثاين؛ الــذي هو 

 (.من ابــن أم مكتو لوا واشــربوا، حىت يؤذ  ن بليــل؛ فك  يؤذ    ال  الإن بــ)
 ذان الثاين للفجر.ن األكان يؤذ      ؛ وابن أم مكتومرواه البخاري

 عن الطعام والشراب؟  ول مانعٌ ألذان اهل األ -342
عن أحدكم أو  نعن  ي الملسو هيلع هللا ىلص: ) بــينالكل، قال ـع مــن األني ال

ن، أو ينادي بليــل ل من ســحوره فإنه يــؤذ  أحــد منكم أذان بال
ول ذان األ. فاألرواه البخــاري (.ئمكــملريجــع قائمكــم، وي وقــظ ان

 ا هو للتنبيه.منقبل الفجر إ

 الثان؟مــن يكون فــي الصحــراء، كيــف يتعّرف علــى الفجر   -343
ليس أن ملسو هيلع هللا ىلص: ) يبالنواب، قال تظهر اجل ديث السابق  حلتتمة ا

 ، حىت يقول:-وصو ب بيده ورفعها -يقول هكذا وهكذا 
   رواه البخاري   فق.األعرتض يف  ج يب أصبعيه، أي املوفر  (،  هكذا

 السحور؟  ةأكليف  يستحب    ماذا   -344
 داود. أخرجه أبو  .  (ؤمن  التمر  عم ســحور  املن  ):  ملسو هيلع هللا ىلص النيب  قال
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الثان للفجر حىت ينتهي  األذاناس أيكل أثناء النبعض  -345
 ، فما حكم هذا الفعل؟األذان

بعد  الإيؤذن  ــؤذن، فــإن كان الكم حســب حال املحلكــن اي
ســك مــن ي لطلوع الفجر؛ فإن الواجب على من ســمعه أن  نيـاليقـ
ن ابــن واشــربوا حتــى يؤذ  لوا ك  ) ملسو هيلع هللا ىلص: النيبن، لقــول ــن أن يــؤذ  يح

وىل  طلوع الفجر؛ فاألنييتيقــ  ، وإن كان الرواه البخــاري.  (أم مكتوم
الليــل،  صــل بقــاءاأل ن ألبــأس لــو أكل؛  ن، والســك إذا أذ  يأن 

 متناع.االو   االحتياطفضل  األو 

على إرادة  دللةيقال عند السحور، أو دعاء هل مثة ذكٌر  -346
 الصيام؟

ولو علمه ألي إنسان مر، تلف ظ هبذا األ ملسو هيلع هللا ىلص النيبمل يثبت أن 
 .ألبلغه لغريه، ولكن هذا مل حيصل

إن انم شــخصا قبل غروب الشمس يف رمضان، وبقي انئمــاا  -347
ىت طلــع الفجر؛ فهــل نقول: إن صومه يف لــم يوقظه أحد ح

 ام؟اليوم الثان صحيح ومل ينو الصي
حيــح، بناء على من أعترب أن نيــة واحدة من أول رمضان نعــم ص

 تكفي كل الشهر.

 ؟ميمساك يف التقو ما القول بتحديد زمن لإل -348
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فطرات ، بــل فيه منع من التمتــع ابملال وجود له يف زمن النبوةهــذا  
 د به.الواجب عدم التقي  فا،  ســموح فيه شرع   زمن ميف

قبل أذان الفجر بثلث ساعة؛ ويسمى ذلك   ما حكم المساك -349
 إمساكا احتياطيا؟

واك ل وا وااْشراب وا  } للصائم وإفطاره قوله تعاىل:اإلمساك صل يف األ
ا لاك م  اخلْاْيط  اأْلابـْياض  م نا اخلْاْيط  اأْلاْسواد    م نا اْلفاْجر  مث َّ حاىتَّ يـاتـابانيَّ

يااما إ ىلا  كل والشــرب مباح إىل فــاأل، (187)البقرة: {اللَّْيل  أامت ُّوا الص  
كل ابحة األإلاذان الذي جعله هللا غاية  لته األطلوع الفجــر؛ ودال

 فطرات.والشرب وغريمها من امل

 كم فيمن أكل ظاان عدم دخول الفجر؟حلما ا -350
ابحة ة الســابقة قد دل ت على اإلي  الن  ن ألشــيء عليه،    مثل هذا ال

أحل  هللا "قال:  ، وورد عن ابن عباس حيصل التبنيإىل أن 
 1. "تشك  لك الشراب ما شككت حىت ال

 ؟الانءذان ويف يده  ماذا يصنع من مسع األ -351
: ملسو هيلع هللا ىلصراس ول  اَللَّ     قال: قال  يكمل حاجته منه، فعــن أيب هريرة  

ء  عالاى )إ ذاا مسا عا أاحاد ك ْم ا اءا وااإل انا يا لن  دا ياد ه  فاال ياضاْعه  حاىتَّ يـاْقض 
  رواه أمحد وأبو داود وصححه األلباين يف صحيح أيب داودحااجاتاه  م ْنه (  

 

 (263/ 29(، الفتاوى البن تيمية ) 135/ 4(، فتح الباري )7367املصنف ) - 1
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 ما قول العلماء يف الرواية السابقة؟ -352
وردت آاثر عن بعض السلف، تدل على إابحة األكل للصائم،  

، زم رمحه هللا منها مجلة كثريةتيقن طلوع الفجر، وأورد ابن ححىت ي
ومنها: )أن عمر بن اخلطاب كان يقول: إذا شك الرجالن يف 

  الفجر فليأكال حىت يستيقنا
هللا الشراب ما شككت; يعين يف  عن ابن عباس قال: أحل  

 .  الفجر
وقال  ،وعن مكحول قال: رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم

 .وقال اآلخر: ال ،طلع أطلع الفجر؟ قال أحدمها: قد  لرجلني:
 فشرب ابن عمر

وقال ابن حزم: "هذا كله على أنه مل يكن يتبني هلم الفجر بعد ;  
 1.فبهذا تتفق السنن مع القرآن "

وقال األلباين: "وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإانء 
الطعام والشراب على يده، أنه جيوز له أن ال يضعه حىت أيخذ 

واك ل وا وااْشراب وا حاىتَّ صورة مستثناة من اآلية: }حاجته منه، فهذه ال
ا لاك م  اخلْاْيط  اأْلابـْياض  م نا اخلْاْيط  اأْلاْسواد  م نا  {  اْلفاْجر  يـاتـابانيَّ

 2. (187)البقرة:

 

  (4/367) احمللى - 1
 (110/ 109/ 4ويراجع فتح الباري )( 417/ 1متام املنة ) - 2
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شك أن أكثر املؤذنني اليوم يعتمدون على الساعات  وال
الفجر  والتقاومي، ال على رؤية الفجر، وهذا ال يعترب يقينا يف أن

قد طلع، فمن أكل حينئذ، فصومه صحيح، ألنه مل يتيقن طلوع 
  .الفجر، واألوىل واألحوط أن يسك عن األكل

توضيح   اهل  ةالسابق  حاديث أبذان بللكن القول أن األميهل   -353
 مساكية؟لعن ا

ديث مــن فوائد هذا احل  ألند هبــا،  ن التقي  النعــم، مــن انحية بطـ
ا منم إهنألالفجر بنحو ربع ساعة،  قبل مساكإلإبطال بدعة ا

فعلوا ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتســحرون، ولو  
 ــا وقعوا يف تلك البدعة.ملة علموا هذه الرخص

اس يسهر، مث قريب من منتصف الليل يتناول وجبة النبعض  -354
 السحور، فما القول يف فعله؟

صف الليل وطلــوع ن ـنيوقت الســحور بـ ن أل ،مشــروع هــذا فعلٌ 
عدم داللة فضل أتخريه، وخيشــى أن يف فعله هذا الفجر، واأل
 الفجر إن انم بعد الطعام.  صالةحرص على  

فهل ، مــن تســّحر أول الليل، مث قــام قبل الفجر فشــرب ماء -355
 يصدق عليه أتخري السحور؟

 نعم يصدق عليه التأخري للسحور.
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 ؟نيدخما القول مع من خيتم سحوره بلت -356
خيشى عليه من ذهاب الربكة ابلسحور عنه، حينما جعل آخر 

 م.ر  حملمر اما يدخل جوفه هذا األ
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بحث السادس عشر:امل  
  فـطارال   

 ما السّنة يف الفطار؟ -357
 الناسيزال  الملسو هيلع هللا ىلص: ) ، لقول رسول هللاإلفطارالسن ة التعج ل اب

 متفق عليه.   (خبري ما عج لوا الفطر

 لإلفطار؟  ما هو الوقت الشرعي -358
حائل عن رؤيتها،  ينعهلــم  ملنالشــمس،  مبغيبمتعلــق  األمر
إذا غابت الشمس ) ملسو هيلع هللا ىلص: النيبقال: قال  ن أيب أوىف ابفعــن 

 متفق عليه..  (من ههنا، وجاء الليل من ههنا، فقد أفطر الصائم

 صائم ومتواجد يف الصحراء، هل يلتزم أبذان املذَّيع؟  -359
ما غاب القرص  يرى قرص الشــمس، فمىتيلتــزم بــه إن كان  ال

 فق جاز له الفطر.األيف  

 ؟احلكمما دليل هذا   -360
وقصته ما ذكــره  ،دليلــه حديــث عبد هللا بن أبــي أوىف الســابق

يف ســفر وهو صائم، فلمــا  ملسو هيلع هللا ىلص كن ا مع رســول هللا  ":  فقــال
 لنا.  1 ن قم فاجدحالغربــت الشــمس قــال لبعــض القــوم: َي فــ

 

 حتريك السويق وحنوه ابملاء بعود يقال له " اجملدح " جمنح الرأس. اهـ. :اجلدح - 1
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فقال: َي رســول هللا لو أمسيت؟ فقال: انزل فاجدح لنا. قال: َي 
رســول هللا فلو أمسيت؟ فقال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك 

مث  النيبب هنارا! فقال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح هلم، فشر 
 .  "احلديثقال:..

 

محرة الشمس بعد غياب القرص؟   هل ل -361  بد أن تغيب  
ربة إذا غاب القرص أفطر الصائم، والع  "ه هللا: تيمية رمحقال ابن 

 1."فقاألمرة الشديدة الباقية يف  ابحل

من أفطر قبل مغيب الشمس بناء على خطأ يف إذاعة األذان،  -362
توقيت مدينة أخرى، فما احلكم أو ظنا أن توقيت مدينته مثل  

 عليه؟
صيامه صحيح، وليس عليه قضاء، ألهنم مل يتعمد، وقد قال 

والاْيسا عالاْيك ْم ج نااٌح ف يماا أاْخطاْأت ْ ب ه  والاك ْن ماا تـاعامَّداْت تعاىل: }
يم ا  ، وجيب عليه  )األحزاب({ (5)قـ ل وب ك ْم واكاانا اَللَّ  غاف ور ا راح 

الطعام الشراب إذا تبني له اخلطأ ومل تغرب الشمس االمتناع عن  
 بعدها.

 

 (25/ 215)الفتاوى جمموع  - 1
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وا الصيام إىل  متّ مث ا}ىل: بعض الناس يقول: إن معىن قوله تعا -363
فطر، وليس مباشرة ر على الصائم زمن من الليل لي  ميأن    {الليل

 بغروب الشمس.. فما التوجيه لقوله؟
وهو أن يصيب الصائم شيء   ،ليس معناه هنا الغاية (إىل)لفظ 

الشرعي وليس اللغوي،   عتباراالمن الليل، لكنه معناه خيضع إىل  
، والقاعــدة ملسو هيلع هللا ىلص النيبمن فعل  أي تعجيل الفطر، وهذا واضح

 .(ابلعقل  ال  ،حكام ابلشرعاألعتبــار فــي  االأن  )تنــص:  

 أو وعيد على من أفطر قبل الوقت؟  هل هناك من هني  -356
من عراقيبهم،   رأى يف منامــه أقوامــا معلقني ملسو هيلع هللا ىلص النيبنعــم، فــإن 

يفطــرون   الذين"أخرب أهنــم    تســيل أشــداقهم دما، فلما ســأل عنهم
 ة. يصحيح ابن خز   ."صومهم  (وقــت الفطر)ل ة  حتقبل  

 أنه أفطر قبل الوقت؟  ماذا يفعل من شكّ   -357
ومل  املغرب، أو غلب على ظنه، أن فطره حصل قبل قحتق  من 

هو   اليقني  ألن فعليه القضاء،   يكن هناك سبب هلذا االستعجال
 .النهاروجود  

 دي النبوي؟هل أتخري الفطور فيه خمالفة لله  -358
نعم، إن كان من غري ســبب؛ مثل عــدم وجود الطعام أو أتخر  

أن رســول هللا    إىل بيته، فعن سهل بن سعد    اإلنسانحضور  
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. (النجومتزال أميت على سنيت ما مل تنتظر بفطرها    ال)قال:    ملسو هيلع هللا ىلص
 رواه ابن حبان. 

  تسَّــود صفحة  الســماء  حىت اإلفطاريعين أتخري  النجوموانتظار 
قل، األا يقارب الربع ســاعة على مب، وهو النجومفتظهر فيها 

 صارى.النة، وموافق لليهود و النبويوهذا خمالف للسَّنة  

 ر عــن الفطار لتأخــر وصــول الطعــام، ماذا عليه؟مــن أتخّــ   -359
 هلذا العذر.  شيء عليه لو أتخر قليال    ال

 من مل جيد طعاما لإلفطار؟ماذا يفعل   -360
 فطر عليه نوى الفطر بقلبه.ي    اا مل جيد الصائم شيئ  ذإ

 مث يتناول الطعام؟  لا ذان كامشرع مساع األي    هل  -361
 يف التبكري ابلفطر.  ملسو هيلع هللا ىلص النيب، فهذا خمالف لسنة  ال

 فطار؟يف طعام ال  ملسو هيلع هللا ىلصماذا كان هدي النيب    -362
داود  رواه أبو  يفطر على رطبات قبل أن يصلي. ملسو هيلع هللا ىلص    النيبكان 

 . أللباينوصححه ا

 فطار؟ما اهلدي النبوي يف نوعية طعام ال  -363
الرطب، فإن مل توجد فعلى التمر،   يستحبُّ للصائم الفطر على

، وله بعد ذلك أن أيكل ما يشــاء، فعن املاءفإن مل توجد فعلى 
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إذا كان أحدكــم ملسو هيلع هللا ىلص: )ســلمان بن عامر قال: قال رســول هللا 
 اءا ملاء، فإن املجيد التمر فعلى ا فليفطر على التمر، فإن مل  اصائم  
 رواه أبو داود وغريه..  (ط هور

لإلفطار كان خارج بيته أن يســرع بســيارته  هــل جيب على من    -364
 قبل أذان املغرب؟

ا السرعة تقوده إىل اهللكة مبرم عليه السرعة، ولر حتجيب، بل  ال
ب أن يدخل أي مسجد لشر   األذان لنفسه أو لغريه، وله إن مسع  

 .اإلفطارة، ويؤجل  الصالأداء  اء و ملا

 ستحب الدعاء عنده؟ي    وقت الفطارعند  هل    -365 
مام العادل، اإلــرد  دعوهتم؛ ت   ث الالثـ): احلديثنعــم، ورد فــي 

ظلوم، يرفعها فوق الغمــام، وي فتــح يفطر، ودعوة امل ىتوالصائم ح
ك  صرن  نألوعزيت  هلا أبواب الســماء، ويقول الــرب تبارك وتعاىل:

 رواه الرتمذي. .  (ولو بعد حني

 ستحب للصائم قوله من دعاء عند الفطر؟ي    ماذا  -366
إذا أفطر قال:   ملسو هيلع هللا ىلصاللــه    قال: كان رسول  عن عبد هللا بن عمر  

(.  جر  إن شاء هللاألاذهب الظمــأ، وابتلَّت العروق، وثبت (
 النسائي يف سننه.    رواها 
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لهم لك صمنا وعلى رزقك أفطران، لا)مــا صحة حديــث:  -367
 ؟(اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم

 . بعدم الصحةحكم عليه األلباين  الدارقطين، و هذا حديث رواه  

 ن أكل عند غريه أن يقول له؟ماذا يستحب مل  -368
 الناسكان إذا أفطر عند   ملسو هيلع هللا ىلص النيبأن  عــن أنس بن مالك 

، وتنزلَّت األأفطــر عندكم الصائمــون، وأكل طعاماكم )قال:  برار 
...وصلَّت ). ويف لفظ آخر: رواه الدارمي وغريه (.ئكةالملعليكم ا
 رواه البيهقي. .  (ئكةالملعليكم ا

 ر صائماا؟فطّ   ما ثواب من   -369
من فطـ ـر )  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رســول هللا      هينعن زيد بن خالد اجل
.  (أجورهم شيئا  أجرهم من غيــر أن ينقص من  صائمــا كان له مثــل

 رواه الرتمذي وغريه. 

 غرب إىل قبيل دخول أذان العشاء؟امل  صلةما حكم أتخري    -370
سجد ة مجاعة مع املد بصالأبس يف هذا الفعل مادام غري متقي    ال

غرب ممتد إىل قبل غروب امل صالةوقت  ألنالقريب من منزهلم، 
 ت العشاء.الشفق، الذي هو دخول وق
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 بحث السابع عشر:امل
   الصـغار والصـيام   

 ؟(ريالصغ)قصود بـمصطلح  من امل  -371
التمييز، أي يف السابعة وما  هو غري البالغ، ووصل إىل ســن  

 ا كان أو أنثى.بعدها، ذكر  

 ما حكم صيام الصغري؟  -372
إن صــام، وليس عليه إمث إن أفطر،  األجرصيامه مســتحب، له 

 عليه ليعتاده.يعو ده  الصيام و   ثه علىأمره أن حي ن على ويل  ولك

 مع صغارهم على الصيام؟    كيف تعامل الصحابة  -373
غداةا   ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  أرسل"بيع بنت معو  ذ:  الر    معرفة ذلك من قول  يكن

من أصبح مفطــرا ْ فلَّيتم يومــه، ومن ): األنصارعاشــوراء إىل قــرى 
قالت: فكنــا نصومه بعد ون صو  م صبيانانا،   .(فليصما  أصبح صائمــ  

فــإذا بكى أحدهم علــى  -القطن –عل هلم اللعبةا من العهــن  جنو 
 متفق عليه .  (اإلفطارالطعام أعطيناه ذلك، حىت يكون عند  

 هل ميكن معاقبة البالغ إن ترك الصيام، أو هتاون فيه؟  -374
 حينما  رمضان لْنشوانا يف ذكر البخاري تعليقا ، قول عمر 

ويلك، وصبيان نا صياٌم؟ "مر، قائل  له:  خله وضربه على شربه اوخب  
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أن  مر أيضا  يف رمضان؛ يف حنيخل. أي تفطر وتشرب ا"فضربه
 الصبيان يصومون؟

إذا كان الصغري يصّر على صيام رمضان، رغم أن الصيام  -375
 يضره لصغر سنه، فهل نستخدم معه القسوة ليفطر؟

يكون  نع الملنع منه، ولكن اي ه فإنهن هذا يضر  إذا ثبــت أ
عند تربيتهم مع  األوالدتنبغي يف معاملة  ابلقســوة، فإهنا ال

 ، وتكون ابلرتغيب والرفق هبم.العبادات

، فما ممن الصيام شــفقة ورمحة هب األولد ونبعض اآلبء مينع -376
 حكم هذا؟
دهم  لطاعــات، ونعو  ـن أنمرهــم ابيتتحقــق حـغار الرمحــة ابلص

ام الرعايــة، وقــد ثبت شــك من حســن الرتبية ومت  عليها، وهذا بال
إن الرجل راع فــي أهل بيته ومســؤول عن )قولــه:  ملسو هيلع هللا ىلص النيبعن 
 ملن ابلنسبة  األموروالــذي ينبغي على أولياء    ،رواه البخاري  (رعيته

مروهم عندهم من الصغار أن يتقوا هللا تعاىل فيهم، وأن أي
 ابلعبادات.

وخاصة من الناحية   ولدهميهتمــون برتبية أ  بء لكثيــر من اآل  -377
 نبعد عناء العمل، ويهملو  حبجة التعب رونالدينية، فيقصّ 

 السؤال عنهم، فما حكم فعلهم؟
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 قول اللــه تعالــى:حتقيقا لدان أوالالواجــب علينــا أن هنتــم برتبيــة 
ر اَيا أايُـّهاا الَّذ  }  . (6)التحرمي:  {ينا آمان وا ق وا أانـْف ساك ْم واأاْهل يك ْم انا
يف   ملسو هيلع هللا ىلصلها إَيه رسول هللا  اليت مح    ابملسؤوليةيقم  على األب أن  و 

. (واضربوهم عليها لعشرة لسبع، مروا أبناءكم ابلصال:)قوله
هبم حبسب حيل  له أن يهملهم، بل عليه أن يؤد    وال  .خرجه أمحدأ

 .عاهلمأحواهلم، وحبسب أف
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 بحث الثامن عشر:امل
   النسيان يف الصيام    

 هل والنسيان يف فعل العبادات؟ اجل  بنيما الفرق    -378
ــه يبتحر   يف حمرم جاهال    اإلنسانعدم العلم، فمىت وقع  هو  :  هلاجل

بوجوبــه مل يلزمه   شــيء عليه، ومىت تــرك واجبا  جاهال    فال
مل  ملسو هيلع هللا ىلص النيب، بدليل أن قضــاؤه، إذا كان قــد فات وقته

بقضــاء ما  -يطمئن فيها وكان ال-ته يف صال املسيءأيمر 
على   احلاضرة  صالةا أمره بفعل المنفات من الصلوات، وإ

 .املشروعالوجه  
انســيا ؛   ما  معلوم، فمن فعل حمر    ءشيذهول القلب عن    والنسيان:
شيء عليه، كمن أكل يف الصيام انسيا ، أو تــرك  فال

شــيء عليه حال نســيانه، لكــن عليــه  ا انســيا  فالواجب  
ة فليصلها صال  من نسيا )  ملسو هيلع هللا ىلص:  النيبفعله إذا ذكــره، لقول  

 رواه البخاري   (. إذا ذكرها

 ما الدليل على أن النسيان ل يؤثر على الصيام؟  -379
يناا أاوْ }دليلــه قــول اللــه تعالــى:  ْذانا إ ْن ناس    {أاْخطاْأانا  رابَـّناا الا تـ ؤااخ 

شــرب فليتــم  و  إذا نسي فأكلملسو هيلع هللا ىلص: ) النيبولقول  286)البقرة: )
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 فال)ويف رواية: رواه البخاري،  (صومــه، فإمنــا أطعمــه هللا وســقاه
 .(كفارة  قضاء عليه وال

 هل يشمل النسيان قضية اجلماع؟  -380
 قضاء  من أفطر يف رمضان انســيا  فال):  احلديثنعم، فقد ورد يف  

على   داللتها، وهذه الرواية  أخرجه احلاكم والبيهقي  (.كفارة  عليــه وال
 .اجلماعيف  إال كفارة    وال ،الكفارة  بنفي  اظاهرة لتعلقه  اجلماع

  هل خيتلف النسيان يف صيام الفريضة عن صيام التطوع؟  -381
أو التقييد ابلفريضة   ،ستثناءاالخيتلــف، لعــدم ورود دليل على   ال

 ، فاحلكم واحد.عدون التطو 

إذا نســي الصائم وأكل طعاما كثيــرا، فهل الكمية تؤثر على  -382
 استمرارية الصيام؟

 ملسو هيلع هللا ىلص: النيبقال: قال    ملسو هيلع هللا ىلصما رواه أبو هريــرة    ا علىتؤثــر، اســتناد    ال
 (.وســقاها أطعمه هللا  منمن أكل انســيا  وهو صائم فلي تم صومه، فإ)

ر؛ وقت كل  أو الشرب  أو كث  ألا قل   ، وهذا ســواءمتفق عليه
 .النسيان 

ء، ويعلم أنه يفعله املمن شــاهد إنســاان يف رمضان يشــرب ا -383
 نسياان، فهل ينصحه، أو يرتكه يكمل شرابه؟
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تركه على ما هو عليه، وهذا فيه   -وهللا أعلم –لعل األرجح 
للنيب ملسو هيلع هللا ىلص، ألن هذا النسيان رمحة  حتقيق ملا سبق بيانه من قولن 

 .هللا تعاىل على هذا الصائم  من
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 بحث التاسع عشر:امل
  عذارأهل األ    

 قصود أبهل األعذار؟ما امل -384
 ا.عذر شرعي يف ترك الصيام؛ مؤقتا كان أو دائم    ممن هل

 بيحة للفطر؟عذار املما األ -385
اليت ختــاف على نفســها، أو على  احلاملو ، السفر، املرض هي:

ختاف أن الصيام يؤثر عليها، أو على رضيعها، ع املرضجنينهــا، 
 من هلكة، كالغريق، وغريه.آخر  قاذ  نإلإىل الفطر   ومن حيتاج

 أول: كبري السن
 ؟قصود بكبري السنّ من امل -386

شى   هــو الذي تقادم به العمر، وضعف جســده على الصيام، وخي 
 كل.ألاعليه من عدم  

 {يطيقونــه فدية طعام مسكني  وعلــى الذين}هــل قولــه تعاىل:    -387
 ؟متعلقة بكبري السنّ 

الشيخ الكبري نسوخة، هو مبليســت " :نعم، قال ابن عباس 
يستطيعان أن يصوما؛ فليطعمان مكان كل يوم  الكبرية ال املرأةو 

 أخرجه البخاري .  "مسكينا
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يلزمه   به، فهل  النسانق الســبب املبيح للفطر وأفطر  إذا حتقّ   -388
 بعد انتهاء العذر؟المساك  

قاذ إنســاان مــن هلكة فإنه يســتمر نإلر أن شــخصا  أفطــر إذا قــد  
 ه أفطر بســبب يبيح له الفطر، فالألنمفطرا  ولــو بعد إنقاذه، 

 .بعده  اإلمساكيلزمه  

 يض:ر ملا: اثنيا
 ما أقسام العجز املرضي بلنسبة للصيام؟ -389

مرضا   كاملريض  تمر ا دائما :: أن يكون عجزه عن الصوم مساألول
طعم عن كل يوم مسكينا ، بعدد يرجى برؤه، فهذا ي   ال

 أَيم الشهر.
يتمكــن  ال رجى زواله، أي طارئ: كمرض عابر،ي   : عجزالثاين

مكانه، لقول هللا   معه علــى الصيام، فيفطــر ويقضي يوما  
ٌة م ْن  فاماْن كاانا م ْنك ْم مار يض ا أاْو عالاى سافارن } تعاىل: فاع دَّ

من أ خارا   .(184)البقرة:{  أاَيَّ

 لــه حكــم كبري السن؟  ،ــا وهو شــابا دائما هــل املريض مرضــا   -390 
 والكفارة.  احلكمنعم له نفس  

 الذي يؤدي إىل إمكانية الفطر؟  الطارئ  رضما امل -391
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، أو ــرض الــذي جيعــل الصائــم يف مشــقة عنــد أداء الصيامهــو امل
 قا.الحعليه    زَيدة يف املرض  حتقققد يؤدي إىل 

 مر برتك الصيام؟ألايؤخذ برأي الطبيب يف حال    هل  -392
 املسائلقوله يف االستنارة ب ألن ، هد بقــولنعــم، بل واجب التقي  

 .يف وضوح للمسألة  الفتوى الشرعية  لتكونالطبية معتمد،  

  على الصيام؟ر من ترك قول الطبيب وأصّ   ما احلكم يف -393
اهلل ســبحانه يريد بنا اليســر، وواجب علينا هذا تصرٌف خاطئ، ف

أن نطيع ربنا فــي أخذ الرخصة برتك الصيام حفاظــا على الصحة 
 عن الطعام أو الدواء.  االمتناعبسبب    املرضمن ازدَيد  

امــرأة طاعنة يف الســن وهي تصّر علــى الصوم، مع أن ذلك  -394
 فما حكم عملها؟  يضر بصحتها،

واالا }جيوز هلا الصوم إذا كان يضر بصحتها؛ قال هللا تعاىل:  ال
يم ا وعليها  (، 29)النساء: { تـاْقتـ ل وا أانـْف ساك ْم إ نَّ اَللَّا كاانا ب ك ْم راح 

 ، وبذلك تربأ الذمة.تطعم عن كل يوم مسكني  أن فقط  

 واء، لكنه حيتجّ الــد بستعمالا بلفطر الطبيــب أمــر مريضــا  -395
شــي إىل املسجد، وإىل املستشفى، قدرته على اململبعدم الفطر  

 ال ما ذكر؟حلفهل يسوغ له الفطر وا
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عليه بعرض كالم الطبيب مباشرة أمــراه الطبيب برتك الصوم ف إن
ألن كالم أهل الطب  ؛على املفيت ليأخذ منه احلكم الشرعي

  للصــوم، وعليه املريضل م  حتى ه من حــال ومد ونا يعرفمل معترب،
 بعد استطاعته.الحق ا  أن يقضي ما يفطره   شرع ا

ا من رمضان، مث مات، فهل خنرج عنه إذا أدرك املريض أَّيما  -396
 الكفارة؟

 رجى منه الشفاء،ي   كل إنســان أيتيــه رمضــان وهو فــي مــرض ال
، وإذا  فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا   ويكون يف إدراكه ووعيه،

 مات فال خنرج الكفارة عن بقية أَيم رمضان.

سك بقية ميإذا تعاىف املريض يف هنار رمضان، هل يلزمه أن  -397
 اليوم؟

 هذا اليوم قد أبيح له فطره، لكن يلزمه القضاء.  ألن يلزمه ؛   ال

ء منه، وكان رجى  يريض من مرضه الــذي لإن تعافــى امل -398 الب 
 ليه القضاء؟قد أخرج الكفارة، فهل جيب ع

أدى ما جيب عليه وبرئت ذمته.ألنيلزمه القضاء؛    ال  ه  

 طعام بلنسبة للعاجز عن الصيام كلية؟ما كيفية ال -399
 إلطعام كيفيتان:ل
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ا من رز، وقدره ربع صاع، وحيسن فــي هذا : أن خيرج حبًّ األوىل
م حلعل معه إذا دفعناه للفقري شــيئا  يؤدمــه من  جنال أن  حلا

 رف.ال والع  حلقتضيه ايه، حســب مــا  أو غري 
ــن، أو تســعة وعشــرين  يثوالثانــي: أن يصنــع طعامــا  يكفــي لثال

اليت أفطرها ويدعوهــم إليه، كما ذكر   األَيمفقريا ؛ حســب  
 .يف العمر كرب  حني  ذلك عــن أنس  

 هل جيوز اعطاء مسكينا واحدا طعاما عن أَّيم الشهر؟  -400
، أو ن يطعم شخصا  واحدا  مقدار ما يكفي الثلثنيجيوز أ ال

 .بد أن يكون عــن كل يوم مسكنيــه الألنالتســعة والعشــرين؛ 

 فقري؟غري مسلم و   طعامما حكم دفع كفارة ل -401
صرفه    إالأطعمهم، و   تحقاقاالسإن كان هناك مسلمون من أهل  

 طعام.اإلإىل أي بلد مسلم حيتاج أهلها إىل  

 شهر؟المن أول   مريض  عنكفارة ال  ميم تقدما حك  -402
وت أثناء الشــهر،  يالوجوب يف حقه، فقد  حتقق، لعدم الينبغي

 فقريا  آخر الشهر فيطعمهم.  ثنيجيمع ثال  كان أنــس  لذا  و 

 شرع أتخري أداء الكفارة؟ي    هل  -403
 أبس يف أدائها يف رمضان ويف غريه.  ال
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 رضع: امل واملاحل :لثااث

 مل واملرضع الفطر يف حال الصيام؟هل للحا  -404
الصياما مع جهدن ومشقَّةن، أو خافتاا على يهما ر عتعذ  إذا نعم، 

 .فواجب عليهما أن يفطرا  أنفسهما أو ولديهما؛

ماذا عليهما: إذا أمر الطيب احلامل أو املرضع بعدم الصوم  -405
 القضاء أو الكفارة؟

ي ْشراع يف و ــن، فــاذا خافتــا افطرات الراجــح أن هلمــا حكم كبري الس
 .إبطعام مسكنين مكانا ك ل   يومن إذا أفطراتا   فقط  حق  هما الفدية  

 ما دليل هذا القول؟  -406
ة  ـ) :  النيب قولدليله  أاْو:   إ نَّ هللاا تـاعااىلا واضاعا شاْطرا الصَّالا

ة  واالصَّْوما عان  اْلم سااف ر ، واعان   ع  أاو  احْل بـْلاىن ْصفا الصَّالا  .) اْلم ْرض 
ة ، )  :ويف روايةن  إ نَّ اَللَّا عازَّ واجالَّ واضاعا عان  اْلم سااف ر  شاْطرا الصَّالا

يااما واعان  اْلم سااف ر  وااحلْاام   ع  الصَّْوما أاو  الص    1 )ل  وااْلم ْرض 

 ؟ومن تبعهم على هذا احلكم  الصحابة سار  هل    -406
 

ابب   ،(، والرتمذيُّ يف »الصوم«٢٤٠٨أخرجه أبو داود يف »الصوم« ابب  اختيار  الفطر )  - 1
ع ) ْرض 

 
، (٢٢٧٥)  (، والنسائيُّ يف »الصيام«٧١٥ما جاء يف الرخصة يف اإلفطار للح ْبلى وامل

ع   ،يف »الصيام« وابن  ماجه ْرض 
 
(، م ْن حديث  ١٦٦٧)ابب  ما جاء يف اإلفطار للحامل وامل

 .(٢٠٨٣وصحَّحه األلباينُّ يف »صحيح أيب داود« )  ،أنس بن  مالكن الكعيب   الق شارْيي    
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: »إ ذاا خاافات  احلاام ل  عالاى ئلس   ن  عبَّاسن ن ابأصحَّ نعم، 
ع  عالاى والاد هاا يف  راماضاانا  ْرض 

 
هاا واامل ، ؟نـاْفس  : »يـ ْفط راان  « قاالا

ياان  صاْوم ا  ".واي ْطع ماان  ماكاانا ك ل   يـاْومن م ْسك ين ا، واالا يـاْقض 
ع اـ: أانَّه  راأاى أ مَّ والادن لاه  حاام ال   أيض ا وعنه ـ :    ، أاْو م ْرض  أاْنت  "فـاقاالا

م ْسك ين ا،  مب اْنز لاة  الَّذ ي الا ي ط يق ه ، عالاْيك  أاْن ت ْطع م ي ماكاانا ك ل   يـاْومن  
 ".واالا قاضااءا عالاْيك  
يا ح بـْلاى -: أانَّ اْمراأاتاه  ساأالاْته  وعن ابن  عمر 

:  - واه  فـاقاالا
يأاْفط ر ي واأاْطع م ي عاْن ك  "  1". ل   يـاْومن م ْسك ين ا واالا تـاْقض 
ف ْدياٌة طاعاام  } فــي قولــه تعاىل:" ســيب قال:عن ســعيد بن املو 

هــو الكبيــر الــذي كان يصــوم فكرب وعجز   ،(18 البقــرة:)  {م ْسك نين 
اليت ليــس عليها الصيــام، فعلى كل واحــد منهما   احلاملعنــه، وهــي  

 ."ضي رمضان يمقداره مــد  حنطة لكل يوم حىت   ،طعام مســكني
إذا خاافت احلامل  "قال:      عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس

واملرضع على ولدها يف رمضان، قال: يفطران على نفسها، 
 2 ويطعمان مكانا كل يوم مسكين ا، وال يقضيان صوم ا.

 ؟قوال الصحابةأبسبب األخذ بحلكم السابق، وكذلك  ما    -407

 

 .(١٩/  ٤)  لأللباين  اإلرواء،و (٢٣٨٢(، والدارقطينُّ )١٣٦/  ٢أخرجه الطربيُّ يف »تفسريه« )  - 1

 ( 425/ 3تفسري الطربي )  - 2
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انتشر بني الصحابة ومل يـ ْعلاْم  نَّ قولا ابن  عبَّاسن وابن  عمر أل
فهو حجٌَّة وإمجاٌع عند مجاهري  ، هلما خمالٌف م نا الصحابة

، وألنَّ  العلماء، وهو املعروف  عند األصولي  ني ابإلمجاع السكويت  
تاعلَّق بسبب  نزول اآلية، واملقرَّر  يف علوم  تفسريا ابن  عبَّاسن 

احلديث أنَّ تفسري الصحايب   الذي له تعلٌُّق بسبب النزول له حكم   
لى بقيَّة األقوال األخرى املبنيَّة  الرفع، وما كان كذلك يرتجَّح ع

 .على الرأي والقياس

 ما حكم صوم احلامل لو حدث هلا نزيف؟ -408
 يؤث ر ذلك على صيامها.  صيامها صحيــح، وال

 :غَمى عليهنون واملاجمل: رابعا

 نون تكليف بلصيام؟هل على اجمل  -409
 .العقلــه فقد مناط التكليــف وهو  ألنيلزمــه الصيام؛    ال
ائم حىت يســتيقظ، نالثــة: عن فع القلم عن ثالر  )ودليلــه حديــث:   

 رواه أبو داود. .  (يعقل  نون حىتوعن الصيب حتــى حيتلم، وعن اجمل

من هنار، فهل يلزم لــو كان هناك من يذهب عقله جزء  -410
 بلصيام؟
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إليــه إذا مضــى عليه يوم كامل، أو أكثــر من يوم دون أن يعود 
قضاء عليه لذلك  صوم، وابلتايل فال تكليف عليه وال عقله فال
 َيم اليت أمضاها جمنوان .لأل  اليوم، وال

 هل جيب عليهما الصيام؟  ،عتوهفاقد الذاكرة وامل  -411
زمه العبــادات، وهذا من رمحة هللا سبحانه، تل عقل لــه ال مــن ال

 نون.عتوه الذي أصيب بعقله على وجه مل يبلغ حد اجلومثله امل

رجل له قرابة شــهر مل يشعر بشيء، ومل يصم رمضان فماذا  -412
 جيب عليه؟

 شــيء عليــه.  فالمات  ، وإن  لغياب العقلجيب عليه شــيء   ال

 نون؟ثل حال اجملعليه مغمى  يقاس حالة امل  هل    -413
نعم، إذا مضــى عليه يوم كامل وهو يف إغماء متواصل، أي مضــى 

ال، وابلتايل حلصوم عليه يف ا إفاقة، فإنه ال عليه ليٌل وهنــاٌر دون 
 قضاء عليه.  فال

غمى عليه وتركه للصيام، مثل حال اترك يتم قياس امل ــاذا لمل -414
 لنوم؟ابسبب    الصلة

قف عــن معرفــة و تعلل وأهنا توقيفية، أي نتال  دات  لنتذكــر أن العبا
قــاس ي   ال، فــرىاألختقــاس واحــدة علــى  أســباهبا، وابلتالــي ال
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ة، قاس قضاء الصوم على قضــاء الصالي    ، والالصالةالصوم علــى  
 األمرة، وهنــا جاء  تقضــي الصال   تقضي الصــوم والمثال    ضائاحلف

ة، فوجب عليه أن أييت هبا عندما يستيقظ، لصالللنائم أن يقضي ا
إذا رقــد ملسو هيلع هللا ىلص: )قال: قال رســول هللا  فعن أنس بن مالك 

رواه  . (ذكرها ، أو غفــل عنهــا، فلي  صلها إذاالصالةأحدكــم عن 
 د مثله يف الصوم.جن ة الاليف الص نصٌ و  . فهمســلم
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 بحث العشرين:امل
  أحكام طبية متعلقة بلصيام    

 ؟بطلن الصومإىل  يؤدي  كل ما دخــل جوف الصائم    هل  -415
إن كان من الطعام والشراب أو ما يقوم مقامهما،   إالغري صحيح،  

 كل حقيقة بلع الطعام بعد مضغه، فبلع  ألا"ري: ملنصباح اورد يف امل
 ".ليس أبكل حقيقة  صاة حلا

 ألبر يف الوريد؟ اهل يفطر الصائم أبخذ    -416
لدية أو العضلية أو الوريديــة، جلجية اة العالقنأبخذ احل،  يفطر  ال

 كل والشرب.ألاعىن  مب  شــراب ، وال  وال  بر ليســت أكال  ألاهذه    ألن 

 غذية؟قنة املحلهل هذا احلكم يشمل ا  -417
ة التفطري ليســت ات، ولنعلم أن عل  املفطر غذيــة تعد  من قن املحلا

ى بل حصول ما يتقو  عتاد،  فــذ اململنوف من اوصول الشــيء إىل اجل
 قن.وع من احللناويتغــذى، وهذا متحقق يف هذا    اجلسمبه  

 فسد صيامه؟تهل    ..للصائم    ت اللســانحتتناول حبة القلب    -418
تص زمات القلبية، وهي متألاج بعض  اللعــ  اــألهنفســد صومــه،  تال  

وف شــيء يدخــل إىل اجل مباشرة وحيملها الدم إىل القلب، وال
 قة هلا ابلتغذية.عال  ، لذا الهامن



129 
 
 

 هل ميكن استعمال قطرة العين يف هنار رمضان؟  -419
 تفسد الصوم.  نعم، وال

ــرض الربو، فهل جيوز يوجــد يف بعض الصيدليات خباخ مل -420
 للصائم استعماله يف هنار رمضان؟

ا يصل إلــى من، وإاملعدةيصل إلــى  هذا البخاخ ال ألنجيــوز، 
 الشرب، وال  كل والألا مبعىنهلوائيــة، فليــس هــو القصبــات ا

 .املعدةيصل إىل  

رضى ستشــفيات ملســتعمل يف املما حكم استنشــاق البخار امل  -421
 الربو يف هنار رمضان؟

 جيوز استعماله للصائم.، لذا الاملعدةهذا يؤدي إىل دخولــه للرئة و 

 للصائم؟  لألنفما القول يف استعمال قطرة   -422
من هذه القطــرة  املعدةمــا يصل إىل  ألن تؤثــر علــى الصيام،  ال

 كثار منها.إل ا، لكن حيذر الصائم من  غذاء  فال تعتربقليــل جدا ،  

 نف على شكل خباخ؟ألما احلكم لو كان دواء ل -423
 أبس ابستعماله.  ال

 هل يؤدي لإلفطار؟  (لنخاعة)النخامة  ابلع    -424
 الصيام.  ىيوثر عل  الخامة أبي حال،  لنابلع  
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 ألذن.. الصيام؟اهل يبطل غسول    -425
 ذن.ألاويف  جتمة  يبطل الصيام، بشرط سال  ال

 ما حكم التحاميل للصائم؟ -426
 تؤثر على الصيام.  ال

 هل الفحص للرحم يؤثر على الصيام؟  -427
 للفحص الطيب.  ،صبع إلابهبلي، أو  ظار اململن، سواء ابال يؤثر

 بة لوضع اللولب للصائمة يف النهار؟ما احلكم بلنس  -428
الرحم، ومثله ما يدخل جمــرى البول   أبس بــه، فاللولب وحنوه يف  ال

شعة، أو حملول ألى، من منظار، أو مادة ظليلة للألنثللذكر أو 
 على الصيام.  يؤثر  ثانة اللغسل امل

  فطار الصائمة؟ل  (دوش مهبلي)هبلي  هل يؤدي الغسول امل  -429
 .املعدة  إىل  املهبل  بني  طبيعي منفــذ للفطــر، إذا اليــؤدي    ال

 قنة الشرجية بلنسبة للصائم؟ما حكم احل -430
 فيها تفصيل:

 تفطر.  معاء، فالأللخراج الغائط وتنظيف  إن كانت إل -
 معاءألل يصلوإن كانــت عبــارة عن حملــول مغذي حيقن ل -

 للصيام.لتغذية، فهذا مفطر  ابســم  فيمتص ليســتفيد منه اجل
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، فهل (فتائل)مرضــى البواســري حيتاجــون لوضع حتاميل  -431
 مبقدورهم العاجل هبا أثناء الصيام؟

 تفطر.  ا الألهنهم ذلك مبقدور نعم  

لو توافق موعد عاجل األسنان فــي هنار رمضان، فهل يفطر  -432
 جل ذلك؟الصائم أل

على يؤثر  فر، أو القلع، أو التنظيف للسن، كل ذلك الاحل
 .املعدةع ما يصل إىل  الصيام، إذا اجتنب ابتال

 فعلهاج األسنان إىل اســتعمال الغرغرة، فهل يقــد حيتاج يف عل  -433
 الصائم؟

أبس فيه   وضعي للفم الج املضمضة، والغرغرة، وخبــاخ العالامل
 عدة.إىل املمع االحتياط من نزول شيء  للصائم، 

 ن للصائم؟سنامعجون األما حكم استعمال   -434
 عدم استعماله األوىل، و املعدةإىل  شيءأبس به؛ إذا مل ينزل  ال

 .اإلفطارأتخريه إىل وقت    يكنيف فرتة الصيام، و 

  للصائم؟نيكسجهل ميكن استعمال غاز األ  -435
 كن ذلك.ينعم  
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هل ميكن مشــاهبة احلكم لغاز التخدير، مثل حكم غاز  -436
  بلنسبة للصائم؟نيألكسجا

م، أو  و الص تبطل ال ( املوضعيالبنج)، فغــازات التخديــر نعــم
 استغرق التخدير العام هنار الصيام كله.

 وضعي أو الكلي؟ما احلكم بلنسبة للتخدير امل -437
 فيه تفصيل:  األمر
بصحيح،  ، فصومه ليسالنهارن فقــد الوعــي فــي مجيع إ: األول

 وعليه القضاء.
أي  ، فإذا أفاق يفالنهارلوعي كل يستغرق فقدان ا ن إ: الثاين

 صومه.  صح    النهارجزء من  

 اجللدية راهــم واللصقــات العلجيةمــا حكــم الدهونــات وامل -438
 للصيام؟واد الدوائية، بلنسبة  ملة بملاحل

 يؤثر على الصيام.  لد السم امتصاصا  من اجلما يدخل اجل

  الصيام؟  ىتؤثر عل   ، هلنيلنيكوتااستعمال لصقة    -439
 طعومات.قة هلا ابلصيام، فهي ليست من املعال  ال

 فاف؟هــل جيــوز اســتعمال مرطــب الشــفاه ملن يعانــي مــن اجل  -440
 جيوز للصائم استعمال ذلك لرتطيب الشفاة.
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 نظار الطيب بلنسبة للصائم؟املاستعمال  ما أثر   -441
 يغذي.  ؤثر على الصيام، لكونه جامدا  الي  ال

نظار على امل  (دهنية) وضع مواد سائلة  متكم للصيام لو  ما احل  -442
 دخال؟قبل ال

ا ألهنــادة؛ وذلك  مثــل هــذا؛ فهنا يفطــر الصائم هبذه املتإذا 
 عدة.دخلت املو رة بذاهتا، فهي مادة مغذية  مفط  

يتــم إجــراء علميات بوســاطة منظــار البطــن أو تنظري البطن،  -443
  الصيام؟  تبطلهذه العلميات  فهل مثل 

ما   ألنيــؤدي للفطر،    ، فالاملعدةيصل إلــى داخل    مــا دام أنــه ال
 ل الطعام.حمليصل    رح اليوضع يف اجل

  نيهل يؤثر على الصيام إدخال أنبوب دقيق يف الشــراي -444
 ألعضاء؟اج أوعية القلب، أو غريه من  للتصوير، أو ع 

بيب يف حــال اناألواد دهنية على بشــرط عدم وضع م يؤثر، ال
جدار  لالإدخاهلــا عرب الفم، ومثــل ذلك إدخــال منظار من خــ

 حشــاء، أو إجراء عملية جراحيــة عليهــا.األالبطــن لفحص  

خذ عينات من الكبد أو غريه من اجة ألقد تستدعي احل -445
 عضاء، فهل تفسد الصيام؟األ
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حوبة إبعطاء حماليل أو مواد  تفسد الصيام، ما مل تكن مص ال
 دهنية عرب الفم.

 أخذ عينة دم للتحاليل، هل يفسد الصوم؟  -446
يؤثر على الصيام، وإن كان ما أخذ  رفا  فالإذا كان الدم يســريا  ع  

 .الحتياطكثريا  فالقضاء أوىل، أخذا  اب

  بلدم يؤثر على الصيام؟مشابه للسؤال السابق، هل التبع  -447
، ولكن تركه أوىل أثناء الصيام خشــية أن يســبب ضعفا ؤثري   ال

 ، ويؤدي إىل الفطر.نيلبعض الصائم

 ى صيامه؟ل وثر ع نقل  الدم للمريض الصائم، هل ي    -448
، وليس كســجنيألاالشــراب و و الدم انقل للطعام  ألنيوثــر،  ال

شرااب، وما حيتويه الدم من مواد تغذية فهو شيء قليل،   ا والطعام  
 وهو شيء اتبع يف الدم وليس أصل.

الصائم، ودخل شــيء من الدم يف جوفه،  (ألنفامن )أرعف  -449
 فهل فسد صيامه؟

ــه بغري اختياره، لكــن إن كان ابتلع الدم ألنيفطــر الصائم؛  ال
 فعليه القضاء.  أنه صائم  ذكرعلى تابختياره، و 

 مه؟فسد صو ريض الكلى ي  مل  ”الغسيل البيتون“هل    -450
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اء، وهذا ملالغالب يف هذا الغسيل استعمال أدوية فيها نسبة من ا
 يؤدي إىل الفطر.

 جامة؟ما القول يف احل -451
 الصيام.  فضــل تركها يف هناركم خمتلــف فيها للصائم، واألاحل
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 والعشرين:ادي  بحث احلامل

   لســفر ما يتعلق ب    

 ؟(السفر)ما معىن كلمة   -452
ومنه السفور  ،ــفار، وهو الربوز والظهورسألاالســفر مأخوذ من 

 للمرأة اليت تربز شيئا  مما جيب تغطيته.  ابلنسبة

 ما الضابط الشرعي يف السفر؟  -453
يف اللغة  ، وال(القرآن والسنة)ا ه شرع  حتديد حد  السفر مل يتم 

 ، وعلــى هــذا فالالناسإىل أعراف  يكون ديده  حتالعربية؛ فمرجع  
 البلد.حدود  وخيرج عن   إلنسانايســافر    يتحقــق الوصف حىت

 من أفطر يف السفر، فماذا يرتتب على هذا؟ -454
، قال تعاىل: فدية عليه، وليس عليه أي إمث   عليه فقط القضاء، وال

من أ خارا واماْن كاانا مار يض ا أا } ٌة م ْن أاَيَّ  (185)البقرة:{  ْو عالاى سافارن فاع دَّ

 ر؟هل جيوز الصيام يف السف  -455
 يشق  عليه.  كان يصوم يف السفر إن كان الملسو هيلع هللا ىلص    النيب

 فضل للمسافر: الصيام أو الفطر؟ما األ -456
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مران األ  ىوإذا تســاو   ،فطــاراإلأو  الصــوم ابلفعل  يســر لــه  األ  وفق
 فضل الصيام.ألاف

 فضل إن مل يكن هناك تعب؟ اذا كان الصيام هو األمل  -457
ه يف الســفر، وهو أســرع يف إبراء  وســنت ملسو هيلع هللا ىلص النيبن هــذا فعل أل

 يكون ثقيال  بعد رمضان  فإن القضاء    ،اإلنسان الذمة وأهون على  
 فس.لناعلى  

 فهل حنّث على الصيام والفطر؟  ،إن كّنا يف سفر  -458
 قال للنيب ســلمي ألاحنث على التخيري، فإن محزة بن عمرو 

إن ) :ملسو هيلع هللا ىلص فقال –وكان كثري الصيام  -أأصوم  يف السفر؟  ملسو هيلع هللا ىلص:
 رواه البخاري. .  (شئت فصم، وإن شئت فأفطر

 ما حكم الصيام يف السفر إن كانت هناك مشقة؟ -459
ــكي إليه ش  ملسو هيلع هللا ىلص    النيب  ألن بــد ،  فإنه يفطــر والإذا شــق  عليــه الصــوم  

قيل له: إن بعض  قد شــق  عليهم الصيــام، فأفطر، مث الناسأن 
رواه  .  (أولئك العصاة  ة،أولئك الع صا):  ملسو هيلع هللا ىلص  قد صام! فقال  الناس
 مسلم

عليــه، فقال:   ظلل   قد  ال  كان يف ســفر فــرأى زحاما  ورجـ  ملسو هيلع هللا ىلص  النيبو 
. (الصيام يف السفر  ليس من الرب  )؟ قالوا صائم. فقال: (ما هذا)

 متفق عليه 
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 السفر؟  مــا حكــم تشــديد بعــض الناس علــى مــن أفطــر يف -460
 ملسو هيلع هللا ىلص النيبكنا نســافر مع   "قــال:  س ينبغــي هــذا، فعــن أنــ ال

 عليه متفق    ".على الصائم  املفطر  ، والاملفطريعب  الصائم على    فلــما 

 ما حكم السفر يف رمضان من أجل الفطر؟ -461
الواجب الشرعي، فمن سافر مــن  إلسقاطحليل لتحيرم فعل ا

ا  أجل الفطــر كان الســفر حرامــا  عليــه، وكان الفطر كذلك حرام
ب عليه التوبة إىل هللا عز وجل، والرجــوع عن ســفره، جتعليه، و 

 ألنالصوم يف السفر،  وأن يصوم، فإن لــم يرجع وجب عليه
م ر  حمليسقطه، كما أن التحايل على ا  الواجب ال  إلسقاطالتحايل  

 جيعله مباحا . ال

هل خيتلف حكم الصيام للمســافة القريبة عن البعيدة يف  -462
 السفر؟

 شاق السفر.مل  اإلنسانل  م  حتالقضية مرجعها إىل مقدار 

الســفر، فصــام بعضهــم وأفطر آخرون، مــن كان مــع رفقــة يف    -463
 فهل هناك من حرج يف هذا؟

يعيب بعضهم على بعض، قال  ألناحلرج عليهم، ومن السن ة 
يف رمضان،  ملسو هيلع هللا ىلصكنا نسافر مع أصحاب رسول هللا ":  أنس
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هذا على   يعيب هذا علــى هذا، وال  ، فالاملفطرا  ومن    ا الصائــممن  
 رواه البخاري .  "هذا

يف  يشق عليه حيث حكم صوم املسافر إن كان الصوم لما  -464
 ت احلديثة؟لواصاضر تتوفر وسائل املحلالوقت ا

، منهم الصائم ومنهــم ملسو هيلع هللا ىلص  النيبيف ســفرهم مع      كان الصحابــة
خر، ومن يرى أن هناك راحة ألاـى  يعيب أي فرد علـ  ، فالاملفطر

 متعبة.عاصرة، فغريه يراها قل امللنامع وسائل  

بعــض الناس يذهب إلــى العمرة وهو صائم، ويشــّق على نفسه   -465
 ها، فما حكم فعله؟ئأدايف  

عليه، فيكون الفطر له أفضل ليؤدي   له الصيام ما مل يشق    املسافر
 عمرته بيسر.

املسافر الصائــم أن يفطر ويؤدي العمرة هل األفضل يف حق  -466
 ؟أن تكون بلليل؟ أو األفضل  هلو صو   عند

كان إذا اعتمر   ملسو هيلع هللا ىلص النيب ألن ،االفطر وأداء العمرة هنار   األفضل
 إالينيخ بعريه    لعمرة الابإذا كان    ملسو هيلع هللا ىلصحىت إنه    ،ابدر بــأداء العمرة

 ليؤدي عمرته. املسجد عند ابب  
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إن كان صائما، مث جامع زوجته يف الكفارة على املسافر ما  -467
 هنار رمضان؟

 عليه فقط قضاء هذا اليوم.

من شــرع يف الصيام يف احلاضر، مث طرأ عليه الســفر، فهل له  -468
 أن يفطر؟

 س ابلسفر، والسبب قائم به.ه تلب  ألنله أن يفطر؛ 

 ؟(السياحة)باح  هل جيوز الفطر يف السفر امل  -469
 نعم، جيوز ذلك.

ســافر بلطائرة..هل يفطر حينما يــرى اختفاء قرص امل -470
 ته؟حتالشمس، أم يفطر على توقيت أهل البلد  

 ، إذا أقبل الليل من هاهنا):   ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  ،يغيب القرص  حني  يفطر
 متفق عليه.   .  (وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

 الصائم خطأ، فماذا عليه؟لو كان هناك غيم، وأفطر    -471
 النيب ألن شــيء عليه؛  فلو أخطأ بعد ذلك فالعليه أن يســأل، 

مث ،  ويف يوم غيم  ،دينــةابمل    أفطــر ذات يــوم هــو وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص
 رواه البخاري. ومل أيمرهم ابلقضاء.    ،طلعت الشــمس بعد إفطارهم



141 
 
 

وقت أذان ت لع بعــض الرحليف شــهر رمضان يكــون إق -472
ع قــللاألرض، وبعــد ا الصائــم وهــو علــى غــرب فيفطرامل

رض يشــاهد قــرص الشــمس ظاهراا، فهل عــن مســتوى األ
 سك أم يكمل إفطاره؟مي

 مبقتضىه قد أفطر  ألنسك مرة اثنية؛  ي  وال  ،عليه أن يكمل إفطاره
ا لاك م   }الدليل الشرعي، لقوله تعاىل:  واك ل وا وااْشراب وا حاىتَّ يـاتـابانيَّ

وقوله   ، (187البقرة:  ){   م نا اخلْاْيط  اأْلاْسواد  م نا اْلفاْجر  اخلْاْيط  اأْلابـْياض  
إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت ) ملسو هيلع هللا ىلص:

 داود رواه أبو   .(الشمس فقد أفطر الصائم

رخصة  يف ســفره إلــى أكثر من بلــدة، فهل النسانإذا تنّقــل  -473
 الفطر للسفر مستمرة معه؟

ه لــم ينقطع فــي حقه حكــم الســفر، فيجوز له الفطر يف ألن  نعــم،
 رمضان، وإن بقي مجيع الشهر خارج بلده.

  المساك؟ا، فهل يلزمه  إذا وصل املسافر إىل بلده وكان مفطرا   -474
 ألن، فله أن أيكل ويشرب بقية يومه؛ اإلمساكجيب عليه  ال

عليه، لكن ينبغي يفيده شيئا  لوجوب قضاء هذا اليوم    إمساكه ال
 أيكل ويشرب علنا .  له أن ال
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  النسان عن رؤية هلل العيد يف بلد، مث ســافر    العلن  متإذا    -475
ـم ، وعلِـ لا يف تلك الليلة إىل بلد آخر حوايل الساعة الثانية ليــ

أهنــم مل يــروا هلل شــوال، وبلتايل فهم صائمون، فهل يصوم 
 معهم؟

ديــد، جلفــي البلد ا اإلمساكــه وقت ألنعهــم؛ عليــه أن يصــوم م
صــام فالزائــد تبع، كمــا أنه لو  ،حتــى لــو زاد صيامه على شــهر

، مث أقلعت الطائــرة إلــى أمريــكا، وطالــت املغربيف بلده إىل قريب  
يفطر حىت تغيب  رؤيته للشــمس أكثر من اليــوم؛ فإن الصائم ال

مث ســافر   ،يوما   ثنيوج الشــهر وإن صــام ثالوذلك خر  ،الشــمس
وصومه هذا  ،إىل بلد فوجد شــهر شــوال مل يدخل فيصم معهم

 ،والفطر يوم تفطرون  ،الصوم يوم تصومون ملسو هيلع هللا ىلص: )لقوله  ،للتبعيــة
 رواه الرتمذي   .(واألضحى يوم تضحون 

رق إذا بــدأ املسلم الصــوم يف بلده، مث ســافر إلــى بلد يف شــ  -476
هناك يوماا،   هر اهلجريآسيا يف شهر رمضان حيث يتأخر الش

يوماا؟ وإن صاموا تسعة وعشرين  ثلثنيفهل يصوم واحداا و 
 ؟يوماا فهل يفطر أم ل

 أتخــرمن بلد صام فيها أول الشــهر إىل بلد  اإلنسانإذا ســافر 
يفطر حتــى يفطروا، ونظيــر   الصائم ا عندهم الفطــر، فإنه يظــل 

هذا لو ســافر يف يومه إىل بلــد يتأخر فيه غروب الشــمس؛ فإنه 
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وللتيسري يظل صائما  حىت تغرب الشمس ولو بلغ عشــرين ساعة،  
 أفطر من أجل السفر فله ذلك.  عليه فلو

ف رؤية اهللل ختلت اليت ميكن ضرب املثال هبا لالــ حلما ا -477
 شهر الصيام؟مع حساب  

بلد  حد، إىلألاتقــل من بلد صام أهله يوم : إن اناألول املثال
حد عن تسعة ألاصام أهله يوم السبت، وأفطروا يوم 

 وعشــرين يوما ، فعليه أن يفطر معهم ويلزمه قضاء يوم.
ملسو هيلع هللا ىلص:   النيبل، وقد قال  الودليــل وجوب فطــره، أنه رؤي اهلــ

 النيبودليل وجوب قضــاء اليــوم قــول    (فأفطــرواإذا رأيتموه  )
أن ينقص  يكن فال( ــا الشــهر تســع وعشــرون منإملسو هيلع هللا ىلص: )

 عن تسع وعشرين يوما.
بلد  حد إىلألا: إن انتقل من بلد صــام أهله يوم الثانــي املثال

 الثنيربعاء عن ثألا، وأفطــروا يوم االثننيصــام أهله يوم 
ه ألنـن يومــا ،  يثـما  معهم؛ ولو زاد على ثاليوما ، فيبقى صائ

له الفطر، ويشــبه هذا   حيــل    ل فيه، فالمكان مل يــر اهلاليف  
ما لو ســافر صائما  من بلد تغيب فيه الشــمس الساعة 

الســاعة الســابعة، فإنــه  إالتغيب فيه  السادسة إىل بلد ال
يفطر حىت تغيب الشــمس يف الساعة الســابعة، لقوله  ال

ياام  أمت مث ُّ }تعاىل:    {.ي للال َّ إىل  واْ الص 
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ملسو هيلع هللا ىلص:   النيب، قول  ثنيودليــل وجــوب بقائه صائمــا  فــوق الثال
 ،فعلــق الفطــر ابلرؤيــة، ومل تكن (إذا رأيتمــوه فأفطــروا)

حيل  فال املكان فيكون ذلــك اليوم من رمضان يف ذلك 
 فطره.

بلد  حد إىلألا: إن انتقل مــن بلد صام أهله يوم الثالث املثال
اثء عن تسعة ، وأفطروا يوم الثالاالثننيم صام أهله يو 

ويكون صومهم تسعة  ،وعشرين يوما ، فيفطر معهم
 يوما .  ثنيوعشرين يوما ، وصومه ثال

وأفطــروا  حد،ألا: إن انتقــل مــن بلد صــام أهله يــوم الرابــع  املثال
حد، ألايوما  إىل بلد صام أهله يــوم    ثنياثء عن ثاليوم الثال
عن تســعة وعشرين يوما ، فيفطر  االثننييوم  وأفطــروا

  تسعة وعشرين يوما .ت ه أألنيلزمه قضاء يوم؛    معهم، وال

ســافر من الكويت إىل بكستان، ونزل ماذا يفعل املسلم إن  -478
فيها، وأهل بكستان مل يروا اهللل، وأهل الكويت ثبت 

 عندهم رؤية اهللل شوال؟
 لاهلــال ه يف مكان لــم ير فيهألنصائمــا ؛ الــة: يبقى حلفــي هذه ا

، فلو فرض أنه  (لرؤيته  صومــوا لرؤيتــه، وأفطروا)يقــول:    ملسو هيلع هللا ىلص  النيبو 
نفسه فله أن يفطر، والعكس إذا ذهبنا إلــى الغرب رجع يف اليوم  

ر يف الكويت فإننا نصوم؛ ل رمضان ومل ي  ونزلنا يف بلد رأوا هال
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هاد}هللا تعاىل قال:  ألنو  ،لرؤي فيه اهلال املكان ألن ش   فامن ا

فلي صمــه   َّ منك م   إذا رأيتمــوه فصوموا، ملسو هيلع هللا ىلص: )  النيبوقــال  ...{الْشهار ا
فيه، فمىت   هوالــذي    الصائم  كان فالعربة مب  (،رأيتمــوه فأفطــرواوإذا  

 عمل به إفطارا  وصوما .يل فما رؤي اهلال

 ماذا يفعل املسلم يف البلد غري مسلمة؟ -479
 احلقيقةفيصوم معهم، ويف    اهلالل يف البلد الكافرة  املسلم  أىر   إذا

ل إذا رؤي يف الكويت هو مســافر ولــه أن يفطر، ولي علــم أن اهلال
البلد الشــرقية ترى  ألنقطعا ؛  بعدها فســريى فــي أمريكا( مثال)

يف الباكستان   اإلنساند الغربية، والعكس إذا كان  ل قبل البالاهلال
 ياابن وما أشبه ذلك.أو ال

تنقله من بلد إىل بلد هل على الصائم شيء إذا كان بسبب  -480
 أنه صام رمضان مثان وعشرين يوماا؟

 عليه أن أييت بيوم واحد فقط تكملة لشهر رمضان.

هل األفضل للمسلم أن يفطر يف سفره ليبتعد عن مثل هذا  -481
 شكال؟لا

 تعد عن اإلشكال.، ليبا أنه مسافر فله أن يفطرمبنعم، و 

 ؟بني الدول  كيــف يصــوم أصحاب الشاحنات  -482
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ســائق الشــاحنة مادام مســافرا  فلــه أن يرتخــص جبميع رخص 
 ، والفطر يف رمضان، وغريها من أحكام.اجلمع الســفر من القصر  

 هل احلكم يف الرخصة مستمرة طوال سفرهم؟  -483
وأولئك   املكانإذا فارق هذا  مادام له مكان وأهل أيوي إليهم، فهو  

هذا فيجوز له أن يفعل ما يفعله  هل فهو مسافر، وعلىألا
 علىا  ْأوا } ية فقال:آلاون، وهللا تعاىل قد أطلق يف املسافر 

فعد  ة ومل يقيده بشيء، فما أطلقه هللا تعاىل  {أَيمن أخار ْمنَّ  سفر َّ
 طلقه.مبفإنه جيب العمل    ملسو هيلع هللا ىلصورسوله  

 وجامع زوجته، فما حكم فعله؟  من كان يف سفر   -484
إن كاان يف صيام فقد بطل الصيام، وعليهما القضاء هلذا اليوم 

 ، وال كفارة مغلظة عليه بسبب اجلماع.فقط
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 حث الثان والعشرين:بملا
  ة التـراويـحلصـ    

 ة الرتاويح؟لما املقصود بص -485
 ة.قصد ابلرتاويح: القيام، أي قيام رمضان ابلصالي  

 بب التسمية بلرتاويح؟ما س -486
وا أربع ا كانوا يطيلوهنا، وكلما صل  سابق   الناس ألنهبذا ســميت 

 ة. مث استأنفوا الصالركعات اسرتاحوا قليال  

 ة؟ما حكم هذه الصل -487
 ملسو هيلع هللا ىلص .سن ها رسول هللا   (مستحبة :أي)هي سن ة  

 يف رمضان؟  (القيام)الرتاويح    صلةما أجر   -488
اان  واحتسااب  غفر له ما تقدم يرمضان إ من قام) ملسو هيلع هللا ىلص: النيبقال 

 رواه البخاري .  (من ذنبه

  هل احلكم يف احلديث السابق يشمل مجيع الذنوب؟  -489
  ،مفرد مضاف فيعم   (ذنبه)وكلمة  ،من صيغ العموم (ما)حرف 

 بد هلا من التوبة.لكن قال العلماء أن الكبائر ال
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 الصلةق أن تكون  ق األجر يف احلديث السابهل يشرتط لتحقّ   -490
 مجاعة؟

، أو منفردا  صح  عنــه أنه قام اإلماممــن قــام رمضان مع ال، 
 ة.رمضان ابلصال

 د؟هل هناك فرق بني قيام الليل والرتاويح والتهجّ   -491
 سم.الايف    إالفرق بينهما   ال

 ة الرتاويح؟صل  تبتدئمىت   -492
 العشاء إىل قريب أذان الفجر.ة  تبتدئ من بعد صال

 الرتاويح بلناس؟  ملسو هيلع هللا ىلصهل صّلى النيب    -493
،  تركهمثــم فقط ث ليال الأبصحابه ثــ ملسو هيلع هللا ىلص النيبنعــم، صل ــى 

، وينبغــي رواه البخاري (فــرض عليكــمت   إين خشــيت أن )وقــال: 
رط فيهــا؛ لينال أجــر من قام رمضان، وهو يفــ   أن ال إلنسانل

 مغفرة ما تقدم من الذنب.

 يف القيام؟ ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  صلة كيف كانت  -494
  يصلي أربعا ، فال  ملسو هيلع هللا ىلص النيبكان   )قالت عائشــة رضي هللا عنها: 

تسأل عن  ، مث يصلي أربعا ، فالعن حسنهن وطوهلن   أن تس
 رواه البخاري   (.  الاث  ، مث يصلي ثحسنهن وطوهلن  
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 الرتاويح؟ة  جتمع املسلمون لصلايف عهد من   -495
 .بن كعب    وكان إمامهم أيب    ،ملسو هيلع هللا ىلصيف عهد عمر 

ع نه قــال بعد أن مجّ من البــدع، أليعّد  هذا    عــل عمــر  هــل فِ   -496
 ؟"نعمت البدعة هذه"الناس للرتاويح: 

ثــم ،  ة لياللعد      مع الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلص  النيبالرتاويــح فعلها    ألن،  ال
صل، ألاأرجعهــم إلــى    تفرض عليهــم، وعمر    تركها خشــية أن 
 اللغوي وليساالستعمال ه البدعة بكلم وكان يقصــد 

 .فيه  أصل له ابلدين مما ال  أمر إحداث  ذي فيهالشرعي، ال

 ، فرادى أو مجاعة؟ء صلة الرتاويحأيهما أفضل يف أدا  -497
 .فراداالنفعل الرتاويح يف مجاعة أفضل من  

   الرتاويح كاملة مع المام؟  صلةب  اللتزامهل ينبغي    -498
حىت ينصرف كتب  اإلماممن قام مع ) قال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب ألن نعم، 

 .رواه الرتمذي.  (له قيام ليلة

 ة الرتاويح؟لنساء إىل املسجد لصلاما حكم خروج   -499
 ملسو هيلع هللا ىلص، أانَّ راس ولا اَللَّ   أيب  ه رايـْراةا عن ، فهذا من املشروع هلن  

دا اَللَّ ، والاك ْن ل ياْخر   ْنـاع وا إ مااءا اَللَّ  ماسااج  : »الا متا ْجنا واه نَّ قاالا
ٌت«  متطيبات.تفالت: أي غري      رواه ابن ماجة. .  تاف الا
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  قدم للنساء عند التوجه للمساجد؟ت    ما التوجيهات اليت -500
ر إن ـد ابللبــاس الشــرعي الســاتر، مع عدم التعط  التقيـ   املرأةعلــى 

، أو ستمر  على رجال يف مصلى واحد مع الرجال املرأةكانت 
 .يف طريقها

الرتاويح، فهل يشرع    لوحدهــنّ نيلنســاء أن يصلــ الــو احتجــن    -501
 للرجل أن يصلي هبن؟

للنــاس  طابخلجعل عمر بــن ا"شــرع هــذا، فعن عــروة قــال: ي  
 وابن أيب حثمة   ،لناسيصلــي اب    فــي رمضان، فــكان أيب    قارئني
  رواه ابن أيب شيبة    ".ساءنليصلي اب 

 ئمة؟ألاحكم السرعة يف أداء الرتاويح من قبل بعض  ما   -502
 الناسيتمكن  حبيث ال صالةسراع يف أداء الاإلطأ، فهذا من اخل

ن وراءه من كبار الســن والضعفاء مبيلحق قد مــن الطمأنينة، و 
أمر غري مرغوب، وهذا بعيد عن فهذا شــقة، ى وحنوهم املاملرضو 

 الطمأنينة والتدبر.  حتقيق

 طالة أو التخفيف؟الة الرتاويح  لملشروع يف صهل ا  -503
قام أبصحابه حىت ذهب ثلث  ملسو هيلع هللا ىلص النيبطالة، فإلاصل فيها ألا

الليل، ويف ليلة اثنية حىت ذهب شــطر الليل، ويف ليلــة اثلثة حىت 
 . أخرجه أمحد وأهل السنن   . -أي الســحور  -ح ختوفوا الفال
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 ف نطيل يف الرتاويح؟فكيحثت الشريعة للتخفيف يف الصلة،    -504
فل الذي نالة  عن التطويل مل يكن يف صال  معاذ    ملسو هيلع هللا ىلص  النيبهني  

ا كان فــي الفــرض الذي منمنه، إ  واخلروججيوز للناس التخلف عنه  
بعذر شــرعي، والذي   الإمنــه    اخلروج  ــف عنه والجيــوز هلم التخل    ال

 اما .هــم ملزومون به قصدا  وإمت

 الليل؟طالة لوحده يف قيام  ال  نسانالهل مبقدور    -505
 ابن مسعود    بني  كمــا    ،ة الليلأطال فــي صال  ملسو هيلع هللا ىلص النيبنعــم، ف

أن يقعد ويرتك   حىت هم   صالةفأطال ال ملسو هيلع هللا ىلص النيبى مع صل   حني
صل ى  حني ، وكما يف حديــث حذيفة رواه البخاريملسو هيلع هللا ىلص،  النيب
ــاء، وآل سلناالبقرة، و  ملسو هيلع هللا ىلص النيبفقــرأ  ،ذات ليلة ملسو هيلع هللا ىلص النيبمــع 

 رواه مسلم   عمران،. 

 ما حكم رفع الصوت بلقراءة ملن يصلي وحده؟  -506
 ز له خفضه.و جيا، و ؤذي أحد  ي  ال  أن   نله ذلك، إن أم  

 الرتاويح؟  صلةما كيفية أداء   -507
 ت، منها:الاهلا ح
 وتر بركعة واحدة.ال: أداؤها مثىن مثىن، مث  األوىل

 .آخرهن   إاليســل م    ، الصلةمت يصلــي مخــس ركعــات  الثانيــة:
 .يف آخرهن   إاليسل م    الثالثة: يصلي بسبع ركعات ال
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يف قيام الليل يعد من  ملسو هيلع هللا ىلصهل الزَّيدة على ما فعله النيب  -508
 ؟املخالفة

الليل مثىن مثىن، وأد ى  صالةأوضح لنا أبن  ملسو هيلع هللا ىلص النيب ألن ، ال
  مر فيه ألاقيام الليل بتسع ركعات، وأيضا إبحدى عشر، ف ملسو هيلع هللا ىلص

 سعة.
قتصار لاإبحــدى وعشــرين ركعــة أو  الصلةأيهمــا أفضــل  -509

 على إحدى عشر ركعة؟
للســنة أحســن من الكثري، سواء كان ذلك فــي  املوافق القليل

 ابلتمسك به، األوىلللســنة هــو  املوافق الكــم، أو يف الكيــف، و 
ا  وعشــرين ركعة سيما أن كثريا  من الذين يصلون الرتاويح ثلث ال

 صالةأيتون هبا بسرعة تكاد تكون خملة ابلطمأنينة اليت ال تصح ال
 .بدوهنا

 يف القيام؟ ملسو هيلع هللا ىلصالركعــات التــي كان قــام هبــا النيب  كــم عــدد    -510
، ـي إبحدى عشــرة ركعــة، من رواية الصحيحنييصلـ  ملسو هيلع هللا ىلص    النيبكان  

 مسلم اإلماموورد بثلث عشرة ركعة، من رواية  

الرتاويــح بلغت إىل  صلةأن   هــل ثبت فــي عهد عمر -511
 ث وعشرين ركعة؟لث

 .يصح  لمالك، لكنه مرســل، أي    اإلمامورد هذا حبديث رواه  
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الرتاويح خمتلفة،   صلةتذكــر كتب الفقــه أن هناك زَّيدات يف    -512
 ن ذلك؟افما بي

للزَيدة يف القراءة، بيــان ذلك أهنــم نظروا إىل التكثري فــي العدد 
 وللتخفيف من طول الوقوف يف الركعة.

خلف إمام يزيد على إحدى عشــرة ركعة،  النسانإذا صلّــى  -513
  فهل يوافق المام، أم ينصرف بعد إحدى عشرة؟

حيصل   مل  اإلمامام  ه إذا انصرف قبل متألن؛  اإلمامالسَّنة أن يوافق  
 اإلماممن قام مع )قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، والرســول كله  له أجر قيام الليل

 . رواه الرتمذي  (له قيام ليلة    ف كت بحىت ينصر 

 الرتاويح؟  يوافقــون المام إذا زاد فــي   هــل كان الصحابــة  -514
يف  املشروعوافقــوا إمامهــم يف أمــر زائد عن   نعــم، فالصحابــة

حــن  عثمان بــن عفان  ؤمننية السفر، وذلك مع أمري املصال
هــا أربــع ركعات، مــع أن ج، أي صالَّ حلنــى يف ام   ة يف الصالت أ

، وأنكر  بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون ركعتني وأاب ملسو هيلع هللا ىلص النيب
 عليه ذلك، ومع هذا كانوا يتبعونه ويصلون معه أربعا .    الصحابة

يتابعــون المام حتــى هنايــة   بعــض املصلني يف بعض املساجد ل  -515
ــح؛ حبجــة زَّيدته على إحدى عشــر ركعة. فما حكم الرتاوي

 صنيعهم؟
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يف  ملسو هيلع هللا ىلص النيب، وفعل اإلمامحرصــوا على متابعة   الصحابــة
 ســتحباب، وفهم فقه الصحابة الاســتفاد منه ة القيام ي  صال

دال على مشروعية الزَيدة  املسائلوكيفية تعاملهم مع هذه 
  .اإلماممع   صالةوال

 د بسور  الرتاويح؛ ختم القــرآن أو التقيّ  صلةىل فــي أيهما أو  -515
 معينة؟

رمضان   ألن ة الرتاويح،  الرص على ختــم القرآن يف صــــى احلاألول
 شهر القرآن.

، ولو قرأ القليل  ســن صوتهبعــض الناس حيــرص على المام حل  -516
 حيرص على ختم القرآن، فما التوجيه له؟  ول

مالك رمحه   اإلمامدونة أن  يف زماننا، وورد يف املداثت  حملهــذا من ا
ء فيه ما خف  عليهم ليوافق  ا اتبع هؤالإمن"هللا أنكر هذا، وقال: 

 ".ان ما يريدون وأصواهتمحلذلك أ

 التعب؟ة بسبب  لوس يف الصلجلما حكم ا -517
ى ة الرتاويح إطالة، وقد صل  البــأس هبــذا الفعــل إن كان يف صــ  ال

 ا.لقيام جلوس  ا  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب

 هل ممكن اجللوس يف أداء صلة النفل، ولو كان للراحة؟  -518
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 قال: حد  ثت أن رسول هللا   عبد هللا بن عمروفعن نعم، 
 .رواه مسلم وغريهقال: )صالة الرجل قاعدا  نصف الصالة(  

قال: )صالة الرجل قائما  أفضل   عن عمران بن حصني أن النيب  
ته قاعدا ، على النصف من صالته قائما ، وصال ،من صالته قاعدا  

 رواه أمحد . وصالته انئما  على النصف من صالته قاعدا (

ا، فيعاجل التعب بعدم جالسا  الصلةهناك من خيجل من أداء  -519
 ما حكم اجتهاده؟ ، إكمال الرتاويح
ـا بسبب ة جلوسـ  يف غري حمله، فأداء الصالوخجل هــذا اجتهاد 

 ة.ام الصالصاحبه عن أجر إمتسيحرم    واخلروجة،  التعب من السن  

يف نقاشــه مع إمــام يزيد يف ركعات   يكون فظانيصل بعــض امل -520
 ما توجيه القول له؟،  اويحرت ال
 داء والألاتمل حتينبغي صدور مثل هذا الســلوك يف أمور  ال

 .املسجد وار مع إمام  ب ابلقول واحلختالف واجبا، بل ينبغي التأد  

 ؟ــل مــن احلكمة يف المام أن يراعــي الناس يف قراءته فيهه  -521
مــا ال  على حســب حــال القــوم، فيقرأ قدر اإلمامنعــم، فيقرأ 
دعا القراء يف رمضان   ، فقــد ورد أن عمر  اجلماعةينفرهم عــن  

آية، والوســط مخسا عشــرين  ثنيفأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثال
 ابن أيب شيبة  رواه     رين آية.آية، والبطيء عش
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 يشرع أن نصلي العشاء مع إمام يصلي الرتاويح؟ل   ه  -522
ما كان  املسألةنعــم، ونص  على جواز ذلك أهل العلم، وأصل 

، ملسو هيلع هللا ىلص النيبمن أهل مكة عام الفتح حيث كانوا يصل ون خلف 
 .ملسو هيلع هللا ىلص  النيبم  ة بعد سالون الصالفيتم  

 ؟سلم قيام الليلملكن أن يصلي فيه اميما أقل عدد   -523
، فقد قيل ممكن بركعة واحدة، مثلما صنع اخلليفة معاوية 

البن عباس: هل لك يف أمري املؤمنني معاوية، فإنه ما أوتر إال 
 رواه البخاري : أصاب إنه فقيه.    بواحدة! فقال  

 من فاته قيام الليل فهل له أن يقضيه يف وقت آخر؟ -524
، دليله ما ورد عن عائشــة قالــت: ارالنهلــه ذلك، أن يصلي مــن  

أثبتــه، وكان إذا نــام من  إذا عمــل عمال   ملسو هيلع هللا ىلص كان رســول اللــه  "
 رواه مسلم .  "ثنيت عشــرة ركعة  النهارى من  أو مرض صل    ،الليــل

 هل له نفس األجر الذي حازه من قام الليل؟  -525
مــن انم : )قال: قال رســول هللا نعم إن شــاء هللا، فعن عمر 

ة ة الفجر وصالأو عن شــيء منــه فقرأه فيما يب صال ،عن حزبه
 رواه مسلم  .(ا قرأه من الليلمنالظهر كتب له كأ
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 ة الوتر. صل 

 ة الوتر؟ما حكم صل -526
 ملسو هيلع هللا ىلص. النيبالوتر سن ة مؤكدة، واظب عليها  

 ة الوتر؟فضل يف عدد صلما األ -527
 فضل للمصلي أن يوتر بواحدة.األ

 ما دليل القول السابق؟ -528
كان رسول هللا "دليله ما ورد عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت: 

ة العشاء؛ وهي اليت يدعو أن يفرغ من صال يصلي فيما بني ملسو هيلع هللا ىلص
كل   العتمة إىل الفجر، إحدى عشرة ركعة، يسلم بني الناس

 رواه مسلم  .  "، ويوتر بواحدةركعتني

 ث ركعات؟لثة الوتر بكن أداء صلميكيف    -529
 ابلثالثة.  ، ثــم أيتــينيصلــي بركعتــ: أن يســل م املولــىالصفــة األ

 .تسليمواحد و   ركعات بتشــهدن   ثالثالســرد    :والصفــة الثانيــة

 معينة فيها؟قرأ سورا   ملسو هيلع هللا ىلص لنيبهل ثبت أن ا  -530
يقرأ يف  ملسو هيلع هللا ىلصكان رســول هللا "قال:  نعــم، عن أيب بن كعب 

ــل َي أيها على، ويف الركعة الثانية بق  ألام ربك الوتر بسبح اس
، يف آخرهن    م إاليسل    ل هو هللا أحد، واللكافرون، وفــي الثالثة بق  ا
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 (لك القدوس ثلثاملسبحان ريب ا) :-يعين بعد التسليم -ويقول 
 رواه النسائي 

 هل الدعاء السابق مشروع قوله بعد الفراغ من الصلة؟  -531
م من إذا سل  ورد أيضا: "و يف احلديث السابق،  ا وردمنعم، مبثل 

 ،سبحان امللك القدوس ،سبحان امللك القدوس)قال:  ،الوتر
(.  ويرفع الثالثة ،هبا صوته "ثالاث " ويد   ،سبحان امللك القدوس

 رواه أبو داود 

  هل بملقدور قراءة غري السور السابقة يف الوتر؟  -532
أن التنويع  أمومنيا ليعرف املنعم، ولعل من السنة التنويع بغريه

 لعدم الوجوب. داللة

 الوتر أكثر من مرة يف ليلة واحدة؟هل يشرع أداء    -533
 أبو داود  رواه   .(وتران يف ليلة  ال)  : ملسو هيلع هللا ىلص النيبيشــرع هذا، لقول    ال

 قــدوره أن يقيــم الليلــة بعد ذلك؟مبمــن صلــى الوتــر، فهــل  -534
يف  زارنــا طلق بن علي "طلق قال: لــه ذلك، فعن قيــس بن 

وأمسى عندان وأفطر، مث قام بنا الليلة وأوتر بنا،   ،يوم من رمضان 
ى أبصحابه، حتــى إذا بقــي الوتر قــد م مث احندر إىل مسجده فصل  

 ال)يقــول:    ملسو هيلع هللا ىلص  النيبرجل فقال: أوتــر أبصحابك، فإين ســمعت  
 أبو داود  رواه.  (وتران يف ليلة
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الركعة الثانية ن أراد أن يوتر بثالث ركعات، جيلس بعد هل م -535
 للتشهد؟

ة صال تشبه ث حىت الليس له أن جيلس يف الوسطى من الثال
ث، توتروا بثال  ال)قال:    ملسو هيلع هللا ىلص  النيبعــن    عن أيب هريرة  فغــرب،  امل

 رواه ابن حبان .  (غربامل  صالةتشبهوا ب  أوتروا خبمس أو بســبع، وال

 ث؟السابق عدم الوتر بثل  هل يعين احلديث  -536
 ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  ألناما،  مت  املغربة  الة الوتر بصـعدم تشــبيه صاليعنــي  

 ث.ثبت عنه أنه أوتر بثال

 ة الوتر خلف المام؟لما حكم من شفع يف ص -537
وحيب  اإلمامأبس يف هذا، فمثل هذا قد يرغب أن يصلى مع  ال

م ل، لذا إذا ســل  تام، مث يرغب أن يوتر آخر الليمتابعته إىل اخل
م معه، ويقــوم ليصلى ركعة أخرى يشفع هبا صلته  يســل   فال اإلمام

 1.اإلماممع  

بيته  من أوتر مع إمامه، مث رغب يف أن يصلي بعد ذلك يف -538
 ة؟قيام الليل قبل الفجر، فهل يشرع له الصل

 يوتر مرة اثنية.  الأنعم له ذلك، لكن عليه  

 

 (164/ 2املغين البن قدامة ) - 1
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 ت يف الوتر؟مىت يكون دعاء القنو  -539
 أبس به لو كان بعد الركوع.  الركوع، والجيوز قبل  

 من دعاء يف الوتر؟ ماذا علم النيب ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة   -540
قال احلسن  بن  عال ي ن ، للحســن  ملسو هيلع هللا ىلص النيبمــن ذلك ما عل مه 

  يف  الراويقال -كل ماتن أاق وهل  نَّ يف الو ْتر ،   ملسو هيلع هللا ىلص: عالَّماين  رس ول :
،   -:قـ ن وت  الو تر   ، واعااف ين  ف يماْن عاافـاْيتا »اللَّه مَّ اْهد ين  ف يماْن هاداْيتا

، واق ين  شارَّ ماا  ر ْك يل  ف يماا أاْعطاْيتا ، واابا واتـاوالَّين  ف يماْن تـاوالَّْيتا
 ، ، واإ نَّه  الا ياذ لُّ ماْن واالاْيتا ي واالا يـ ْقضاى عالاْيكا ، إ نَّكا تـاْقض  قاضاْيتا

«، زُّ واالا ياع   ، تـابااراْكتا رابَـّناا واتـاعاالاْيتا  أبو داود رواه     ماْن عااداْيتا

 بد من التقّيد بلدعاء السابق؟  هل ل  -541
 ــا يفتح هللا عليه.مبأن يدعو    ياملصل    مبقدوريشــرتط هــذا، و   ال

 طالة يف دعاء القنوت؟تشرع الل  ه  -542
طالة يف اإلذا فدعاء جامعا موجزا، هل  م احلسنعل   ملسو هيلع هللا ىلص النيب

إذا كان املرء يصلي وحده فال غري مشروعة، لكن  دعاء القنوت
 .ينبغي له اإلطالةحرج عليه يف تطويل الدعاء، وإن كان إماما فال  

 ما احلكم مع المام لو ترك دعاء القنوت؟ -543
 .مستحبدعاء  هذا البــأن    أمومنيم منه املصحيــح، حىت يتعل  
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 لدعاء يف الوتر وغريه؟ بما حكم التغيّن  -544
ون ابلدعــاء، مل يبلغ أبثر صحيح أو ضعيف أن الســلف كانوا يتغن  

 ابلدعاء لو كان لوحده يناجي ربه.  املسلم  يتصور أن يتغىن    بــل ال

 ما حكم الزَّيدة يف دعاء الوتر؟ -545
تكون  مة، لكن الألاتشــرع الزَيدة فيه، لثبوت هذا عن ســلف 

 .املصلنييبة على  طالة بصورة غر اإل

 ؟الصلةما القول يف بكاء بعض املصلني من الدعاء دون  -546
بَـّر ونا اْلق ْرآنا أاْم عالاى قـ ل وبن أاقْـفااهل اا قال تعاىل:} {  (24)أافاالا يـاتادا

نفســه، كيف يتأثر ابلدعاء ، فمن مل يتأثر ابلقرآن فرياجع )حممد(
 م الرمحن؟يهزه كال  ويبكي عند مساعه، وال

 فهل له أن يقضيه بعد ذلك؟  ،من فاته الوتر يف الليل -547
دري خليقــوم مــن نومــه، فعن أيب ســعيد الــه أن يقضيــه بعــد أن 

من انم عن الوتر أو نســيه فليصل إذا ذكر )  ملسو هيلع هللا ىلص:  النيبقال: قال  
 رواه الرتمذي   .  (وإذا استيقظ

 يل؟هل احلكم السابق لكل من مل يصل الوتر يف الل   -548
 د.فاته من غري تعم    ملنا هو  من، إال
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الرتاويح تغطــي وجهها، رغم وجود  صلةنســاء يف البعض  -549
 الساتر من الرجال، فما احلكم؟

 .رض يف السجودألاينبغي كشف وجهها لتباشر جبهتها  

بعض  كانبعض الناس يتنقل بني املساجد ليصلي يف كل م -550
 ذا؟الركعات، فهل هناك من حرج يف ه

وىل عليه أن يستثمره ؛ األمي ينبغي، إذ فيه تضييع لوقت كر   هذا ال
مــن )  ملسو هيلع هللا ىلص:الذي قال فيه الرسول    جريفوته األ  الحىت ابلطاعة، و 
رواه الرتمذي  (. مام حىت ينصرف كتب له قيام ليلةقام مع اإل

 ، وهذا فيه حرمان عظيم.والنسائي

تابعة المام يف ـان مل حيضــر مصحفاا فــي رمضـنيأمومــ بعــض امل -551
 ة الليل، فما حكم ذلك؟صل

داعي   ا فيه من انشغال الذهن والعمل الذي الملينبغي ذلك؛    ال
ة بوضع اليد اليمىن على اليسرى فوق الصدر؛ فوات الســن  مع  له،  

 فرتكه أفضل.
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 بحث الثالث والعشرين:امل

  واخر وليلة القدرليايل العشر األ    

 ايل العشر؟ليمىت تبتدئ أول   -552
وبدخول ليلة  ،بداية العشر يكون بغروب مشس يوم العشرين

 والعشرين.  احلادي

 ما فضل هذه الليايل؟  -553
رمضان، وخص ها اللــه بليلة  هــذه الليالــي هي أفضــل أوقات

عتــكاف طلبا  هلذه الليلة؛  الخيصها اب  ملسو هيلع هللا ىلص  النيبالقدر، وهلــذا كان  
 )القدر( {  (3)قاْدر  خارْيٌ م ْن أاْلف  شاْهرن  لايـْلاة  الْ : }فيهاوقال هللا  

خرية هل هنــاك من مزيد عناية بلعبادات يف الليايل العشــر األ  -554
 من رمضان؟

 -ر إذا دخل العش ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا )ديث عائشة: نعم، حل
وأيقظ  ،وأحيا ليله ،شــد  مئــزره -رمضان خري من ألاأي العشــر 

: أي أتهب للتشــمري يف (شــد مئزره)وهلا . وقمتفق عليه. (أهله
وطــوى الفراش. وعن عائشــة رضي هللا  ،ســاءألنواعتزل  ،العبادة

 ، ما الاألواخرجيتهد يف العشر ملسو هيلع هللا ىلص عنها قالت: كان رسول هللا 
 مسلم  أخرجه    جيتهد يف غريه.
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قام   ملسو هيلع هللا ىلص   رضي هللا عنها أن النيبنيؤمنيفهم من قول أم امل  هــل  -555
 ؟ةكله بلصلالليل  

ينام ليايل  ال ملسو هيلع هللا ىلصأي أنه ": (وأحيا ليلــه)قوهلــا رضــي هللا عنها 
 ."وهذا خاص هبذه العشر  ،العشر

 ؟(القدرمصطلح )ما معىن  -556
ة وذات القدر، وقيل ما يقد ر فيها من املكانقيل هو الشرف و 

 .لق للتقدير السنويخلهلل يف أحوال العباد واعلم  

 واخر؟قدر من ليايل العشر األأن ليلة ال  ما الدليل على -557
اعتكف   ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  أنشــك أهنا يف رمضان؛ حيث   ليلة القدر ال

وسط، ألا، مث اعتكف العشر هلا اول من رمضــان طلبالعشــر األ
 ذكره البخاري.واخر من رمضان، مثلما  يف العشر األ  ملسو هيلع هللا ىلصمث رآها  

 يدها أمر آخر؟دحتهل ورد يف  -558
 ،واخرأهنا يف الســبع األ  ملسو هيلع هللا ىلص  لصحابة ا   نعــم، فقد تواطأت رؤَي عدد من

فمــن  ، واخــرأرى رؤَيكم قــد تواطــأت فــي الســبع األ) ملسو هيلع هللا ىلص: فقال 
 رواه البخاري.   (.واخرها يف السبع األكان متحريهــا فليتحر  

 القدر؟ري ليلة  ستحب حتهل ي   -559
 ب هذا الفعل.حستنعم، ي  
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 هل هلا أجر ختتص به؟ -560
، قال ابن عبــاس: {(3) م ْن أاْلف  شاْهرن لايـْلاة  اْلقاْدر  خارْيٌ }نعــم، 

معناه العبادة فيها خري من العبادة يف ألف شــهر بصيام هنارها "
 ".وقيام ليلها ليس فيها ليلة القدر

 الليايل العشر األواخر؟هل ليلة القدر متنقلة بني   -561
ـل  لنا أهنا تنتقـني  دلة الواردة يف ليلة القدر تبألاا نلمنعــم، فإذا أت

أري  ملسو هيلع هللا ىلص  النيبكل عام، ف  تكون يف ليلة معينة  وأهنــا ال  بني الليايل
، وكانت ام وأنه يســجد يف صبيحتها يف ماء وطنيملنليلة القدر يف ا

 ملسو هيلع هللا ىلص، وقال أخرجه اإلمام مسلمث وعشرين، تلك الليلة ليلة ثال
، وهذا متفق عليه  (.من رمضان   األواخروا ليلة القدر يف العشر  ر  حت(

 دلة.ألاتمع  جتتنحصر يف ليلة معينة، وهبذا    أهنا العلى    يدل  

ا  م أنــه قــد وردت أدلــة تفيــد أن ليلة القدر و علـمن امل -562 حتديدا
 فــي ليلة السابع والعشرين، فكيف التوفيق مع ما سبق؟

رجى فيها ليلة القدر، ولكنها  ت    يفيد هذا على أهنا أحرى الليايل اليت
 ، بل هي أرجاها.ائماد  ليست هي ليلة القدر جزما  

 ؟ يف األواخر  الليايل الشــفعهــل ميكن أن تكــون ليلة القــدر يف   -563
نعــم، فليــس هناك إخــراج لليايل الشــفع مــن التحري، وهي من 

فمن كان متحريها فليتحرها )  ملسو هيلع هللا ىلص:، ولقوله  األواخرضمن العشــر  
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أنه  الإ ،واترألاشفاع و ألايستوي يف ذلك و  (،األواخريف السبع 
  واتر ما يرجحها.ألاجاء يف  

 ؟نيالتعيما احلكمة من عدم   -564
 :عظيمتني  كمتنيأخفاها هللا عز وجل على عباده حل

الليايل  اد يف طلبها الــذي جيتهد يف كلاجل : أن يتبنيإحدامهــا
 إال الناس لعله يدركها، فإهنا لو كانت ليلة معينة مل جيد  

 يف تلك الليلة فقط.
 رهبم.إىل    يتقربون به  ا  حلصا عمال    الناسيزداد    : أنوالثانيــة

 هل تتنـزل امللئكة فيها؟ -565
ئ كاة  واالرُّوح  ف يهاا إب  ْذن  راهب   ْم }نعم، بدليل قولــه تعاىل:  تـانـازَّل  اْلماالا

 .مالسالعليه    جربيلوالروح هو {،  (4)م ْن ك ل   أاْمرن  

 ة؟هل صحيح أنه يكثر نزول امللئكة يف هذه الليل -566
قال يف ليلة القدر:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  نعم، فعن أيب هريرة 

تلــك الليلة فــي   املالئكةإهنا ليلة سابعة، أو اتسعة وعشرين، إن  )
 ة ي خز  رواه ابن.  (صــىحلرض أكثر من عدد األا

 ما العبادات املشروع فعلها يف هذه الليلة؟ -567
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يب هريرة عن أفة، ا الصالوخصوص   ،عمل صالــح لشــرع فيها كي  
  اان واحتساابيمن قام ليلة القدر إ)قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رســول هللا 

 متفق عليه .  (فر له ما تقدم من ذنبهغ  

 ما الدعاء الوارد يف هذه الليلة؟ -568
عائشــة  ، كمــا يف حديث(العفو)مــن أفضــل ما نســأل هللا هــو 

يلة إن وافقــت ل رضي هللا عنها أهنا قالت: َي رسول هللا، أرأيت
ت حتاللهم إنك عفو  ويل:ق  ) ملسو هيلع هللا ىلص:القدر، ما أقول فيهــا؟ قال 

 رواه الرتمذي.   (.  عين العفو، فاعف  

 ما املقصود بلعفو؟ -569
 .هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب

 هل للحائض أو النفساء الدعاء يف هذه الليايل؟ -570
 ، وليس هناك أي مانع شرعي يف هذا.نعم هلما ذلك

 تقع يف هذه الليلة؟   (خارقة)ا كونية  هناك أمورا هل   -571
على حدوث شيء خارق للكون  داللةمل يثبت بنص شــرعي ال

 حظته.مال  يكنيف هذه الليلة  

 مات دالة على وقوع هذه الليلة؟لهل من هناك ع  -572
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شعاع فيها،  ماهتا أن خترج الشمس صبيحتها صافية المن عال
قــة، ال وورد أن ليلة القدر تكون ليلتها مسحة طل (،رواه مسلم)

رواه )بــاردة، وتصبح الشــمس صبيحتها ضعيفة محراء.    حــارة وال

وار فيهــا، وطمأنينة  ألنامات أخرى كزيــادة  وهنــاك عال(،  الطيالسي
 ؤمن، وراحته، وانشراح صدره.امل

من رمضان  حتديداا بعض الناس حييون ليلة السابع والعشرين  -573
 ب؟ة والعبادة، فهل هذا موافق للصوابلصل

، ليــس موافقــا  للصواب، فــإن ليلة القــدر تنتقل، فقد تكون ليلة  ال
حاديث ألال عليه  ســبعة وعشــرين، وقد تكون فــي غريها، كما تد  

أري ليلة القدر،  أنــه ذات عامملسو هيلع هللا ىلص  النيبيف ذلك، فقد ثبت عن 
خيصه   العشــرين، مث إن القيام ينبغي أن  و   وكان ذلك ليلة إحدى

عنــده فيها، لذا   يقني  هــي ليلة القدر والا  بليلة يرجــو أهن  اإلنسان 
  املوافقكلها هــو الصحيح، و   األواخرجتهــاد فــي العشــر الاكان 
ازم أن جيتهد يف هذه حل، فالــذي ينبغي للمؤمن املسو هيلع هللا ىلص النيبهلدي 
 .األجريفوته    العشر كلها حىت ال  األَيمالعشر يف ليال هذه    األَيم

صيص ليلة الســابع والعشرين بعمرة أو صدقة شــرع ختي   هل -574
 أو توزيع طعام؟ 

 الدخول ابلبدعة.  هلا  خيشى من التخصيص
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ليلة القدر عنــد أحد من الناس برؤَّي، فهل  نـيلــو ثبت تعيـ -575
 له أن يعلن ذلك؟

ن أل ،ينبغي له أن يشــيع ذلك مــن ثبتــت عنده ليلة القدر فال
ؤيد ابلوحــي أراد  امل ملسو هيلع هللا ىلصوالرســول  ،ةكــم عظيمــإخفاءهــا فيــه ح  
ن الن وفــفال )ختاصم( حىهــذه الليلة فتال أن خيربهم بعني

ليجتهدوا يف مجيع  ،عها من مصلحة العبــادرفكان و  ،عــتفرف  
 واخر.سيما يف العشر األ  رمضان، ال

وال عــن معرفة موعــد ليلة القدر، من ينشــر فــي اهلاتــف اجل -576
 مستحسنا؟  ، فهل هذا يعّد عملوع الشمسلطل   أو بلصور

كمة مــن الذين يفعلون مثل هذا خيشــى أهنــم يعارضون احل
فــوس الضعيفة على الكسل عن لناوقد يعينون بعض  ،إخفائها

 القيام والدعاء يف بقية الليايل.

 هل هناك من دعاء لوداع رمضان؟ -577
 .ملسو هيلع هللا ىلص النيبمل يثبت ذلك عن  
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 ن:بحث الرابع والعشريامل

  عـتكافال    

 عتكاف؟قصود بلما امل -578
 لطاعة هللا سبحانه وتعاىل. املسجد هو لزوم  

 عتكاف؟ما حكم ال   -579
 هو سن ة اثبتة ابلشرع، أي مستحب.

 ما الدليل على مشروعيته؟ -580
ا روت عائشــة رضي هللا  مليف حياته،  ملسو هيلع هللا ىلص النيبهــي عبادة فعلهــا 

ـن رمضان، واخر مـكان يعتكف العشر األ  ملسو هيلع هللا ىلص النيبأن "عنها: 
 متفق عليه.   . "أزواجه من بعدهاه اللــه، مث اعتكــف  حتــى توف  

 ا؟واجبا العتكاف  مىت يكون   -581
 ذر.لنا ابيكون واجب  

 عتكاف؟لاكمة من  ما احل -582
ئقها، وليفرغ القلب عند مناجاته بتعاد عن أشغال الدنيا وعاللال

 لربه، فيذكره ويدعوه سبحانه.

 ماذا يشرتط لصحته؟ -583
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م، والعقل، والتمييز،  الســية، واإللناماء أنه يشــرتط فيه: ذكــر العل
 ثى.ألناســجد، ويصح من الذكر ومن  والتواجد يف امل

 عتكاف أركان وشروط حمددة؟للهل   -584
دا  لــه، ســجد لطاعة هللا عز وجل تعب  عتكاف ركنه لزوم املاال

ت، شــروط بقية العباداغــا  لعبادتــه، وأما شــروطه: فهي وتفر  
 .م، والعقلسالومنها: اإل

 ؟عتكافبد من الصيام يف ال  هل ل -585
 متفق عليهصيام.    اعتكف يف شوال بال  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب، فقد ثبــت أن  ال

 عتكاف فيه راحة نفسية؟هل ميكن القول أن ال -586
حباجة إىل فرتات من اهلدوء يف حياته، وابتعــاد  إلنسانانعم، ف

 ناجاة والسؤال.لــوة مع ربه ابملخلعــن مهــوم الدنيــا وأشــغاهلا، وا

 عتكاف؟ماكن للما أفضل األ -587
كي، أو رم املثة: احلساجد الثالأن يكون يف أحد امل األفضل
 فيها.  األجرقدس، لشــرفها، ولعظيم  ، أو بيت اململسو هيلع هللا ىلص  النيبمســجد  

 عتكاف يف مساجد أخرى؟لاشرع  ي    هل   -588
يكون  أن األفضلعتكاف مشــروع يف كل مســجد، و الانعم، ف

 معة.ة اجلروج لصالحيتــاج إىل اخل يف مســجد جامع لئال
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 عتكاف؟لامىت يبتدأ   -589
عائشــة رضي هللا عنهــا   ؤمننيديــث أم املبعــد الفجر، حلمن  يبــدأ  

ى الفجر، مث إذا أراد أن يعتكــف صل   ملسو هيلع هللا ىلص النيبكان "قالــت: 
 رواه مسلم".   دخل معتكفه

 ومىت ينتهي؟ -590
 يوم من رمضان.  ينتهي بغروب مشس آخر

 عتكاف؟لا  يتحقق هبا   مدةما أقلّ  -591
يصح دوهنا كالصوم، بــل كل   ا بكمية الشرع    عتكاف مل يقد رالا

 اآلخر.زء  يفتقــر فــي كونــه عبــادة إلــي اجل  جــزء منــه ال
ناذارا   ع مارا أانَّ ع مرا    ابن  عن انف عن عنف  ،عتكاف ســاعةاال  وأقل  

د  احلراام   يف اجلاهل يَّة  أن   -قال: أ رااه  قال ليلاة    -يـاْعتاك فا يف املسج 
على   فدل    ،رواه البخاري(،  : »أاْوف  ب ناْذر كا ملسو هيلع هللا ىلص، قال له  رس ول  اَللَّ   

 تقدير له شرعا.  أن التحديد ال

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصمىت انتهى اعتكاف النيب  -592
 انتهي بغروب مشس ليلة العيد.

 عتكاف يف غري رمضان؟هل يشرع ال -593
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  ما كان منه يف شوال الإعتكف يف غري رمضان، مل ي ملسو هيلع هللا ىلص النيب
عتــكاف ســنة فــي رمضــان فاعتكف يف شــوال، تــرك اال حني

مثل ما يف غري رمضان فهذا جائز،  اإلنسان ولكن لو اعتكف 
 .وقع من نذر لعمر  

 ؟يؤجر فاعله  واخرـا معدودة يف العشــر األعتكاف أَّيمـا هــل ال   -594
 .هللانعم، فللفاعل األجر من  

من كان معتاداا على العتكاف، ومنعته ظروف من  -595
 العتكاف، فهل فاته أجر العتكاف.

إذا مرض العبد أو سافر  ر إبذن هللا، لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )جله األال،  
( كتب هللا تعاىل له من األجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما

 أن يعتكف بعد رمضان مثلما فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص.، وله رواه أمحد

 جيوز للمرأة أن تعتكف يف منزهلا؟هل   -596
واأانـْت ْم  ال، فاالعتكاف ال يكون إال يف املسجد، قال تعاىل: }

د    (187)البقرة:  {  عااك ف ونا يف  اْلماسااج 

 شرع للمرأة أن تعتكف يف املسجد وما ضابطه؟ي    هل -597
ذلك حمذور شرعي، وعدم نعم يشرع هلا ذلك؛ إذا مل يكن يف 

 تفريط يف حق بيتها.
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 يف مصلى العمل؟  حكم العتكافما   -598
يستبدل، بل هو   مس والصل ى يصلى فيه الصلوات اخلإذا كان امل

 .فال  الإعتكاف فيه، و الاة دائما فإنه جيوز  خمصص للصال

 عتكاف؟لايستحب يف    ما الذي -599
وقته بطاعة هللا عز وجل، من قراءة   اإلنسانســتحب أن يشــغل  ي  

 .غري ذلكو   صالةالقرآن، والذكر والدعاء وال

 ؟العتكاف  يفعلى املسلم يكره  ي  ما الذ -600
 مثل كثرة الكالمفائدة فيــه،  يكــره عليــه أن يضيع وقته فيمــا ال

 ا ثبت يف الصحيحنيمل وجيوز حلاجة  ،بال فائدة شرعية أو دنيوية
صفية رضي هللا عنها   جاءته حني ،ملسو هيلع هللا ىلص من فعل رســول هللا

 بيتها.إىل   رجعتمث    معه وهو معتكف،تتحدث ل

 عتكف فعله؟منوع على املما امل -601
عذر؛ أو ممارســة البيع، أو  ســجد بالــروج من املمنــوع عليه اخلامل

 الشراء فيه، أو جمامعة الزوجة.

 هل له أن خيرج للحاجة؟ -602
 يدخل البيت إال ال ملسو هيلع هللا ىلص - النيبأي  -وكان : " ديثنعم، حل

 .لتبولوا  الغتسالل  ، ومثل ذلكمتفــق عليه.  "اإلنسان اجة  حل
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 باح للمعتكف فعله؟ي  ا  ماذ -603
، والســؤال عن أحواهلــم، نافع لاب الناسيبــاح له التحــدث إىل 

كل والشــرب إذا  ألا حضاربد له منــه، كخروجه إلا الملوخروجه 
مر مشروع واجب مل يكن له مــن حيضرمها، وكذلك خروجه أل

 نابة.جلعليه، كما لو خرج ليغتسل من ا

 نائز؟ف عيادة املريض أو إتباع اجليشرع للمعتك  هل   -604
الســن ة على "عائشــة رضــي هللا عنها:  ؤمننيورد عــن أم امل

 ،س امــرأةي  وال ،يشــهد جنازة  وال  ،يعود مريضا    عتكف أن الامل
اعتكاف   وال  ،بد له منهالــا  مل  الإ  ،اجةحلخيــرج    وال  ،يباشــرها  وال
 رواه أبو داود    ."امع يف مسجد جإال اعتكاف    وال ،بصوم  إال

 للمعتكف أن يشرتط أن خيرج كل ليلة لعمل ما؟هل   -605
عتكاف، شرع اال هذا يفوت ما من أجله   ألنينبغي هذا،  ال

 يتعبد به.  ملسو هيلع هللا ىلص  النيبا كان  مبوهو قيام ليلة القدر والتعبد  

 صائما؟   النسانعتكاف أن يكون  هل يشرتط يف ال -606
 ان، ويف أي وقت.عتكاف بعد رمض، فيشرع االهذايشــرتط   ال

 عتكاف، فهل ينبغــي عليه فعل أمرا آخر؟مل يرغــب بلمــن   -607
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مــكان بقدر اإل الناسفليتقل ل من خمالطــة  املسلمإن لــم يعتكف 
ؤثر على ت   كثريا  الناسخمالطة  ألن ، األواخرفــي أَيم العشــر 

 إالاللهم   ،ضررها أكثر من نفعهــا ن آلاخالطة  وغالب امل ،القلب
 فهذا هو الذي يعني  ،فس معهلناإذا كانت مع من أمــر هللا بصرب  

 على ما ينفع.
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 الباب الثان 
 من أحكام صلة العيد 

 وآداهبا
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 ول:بحث األامل
   العـيد صلة    

 ؟(العيد)صطلح  ما املقصود مب -608
رء ابلعود عليه وتردد  هو مشــتق من العود، أي ما اعتــاد على امل

 خرى.بعد أعليه مرة  

  يثبت دخول شهر شوال؟مب -609
 ل شوال.يثبت إبكمال العدة لرمضان، أو برؤية هال

 يؤخذ بقوله؟   ماذا يعمل من رأى اهللل شوال ومل -610
جياهر يف خمالفة  يظهر ذلك للناس لئال عليــه أن يفطر، لكن ال

 يظن به الظن السيء.و  ماعة، أاجل

 هل نصلي الرتاويح يف ليلة العيد؟ -611
 الرتاويح يف ليلة العيد.  الةص  ليس هناك،  ال

 هل يذكر املسلم الدعاء عند رؤية اهللل؟ -612
 ل.نعم، عند رؤيته لكل هال

 ة العيد؟ما حكم صل -613
 ثة للعلماء:العيد فيها أقوال ثال  صالة
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 .ليست بواجب  من قال: إهنا سن ةفمنهم  
 مسالا من شعائر اإلألهنمن قال: إهنا فرض كفاية، ومنهم 

عل مجاعة وتفعل يف الصحراء، وما كان من الظاهــرة، وهلذا تف
 .األذان الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية ك

 ؟نيا للمسلم كم عيدا  -614
 .ملسو هيلع هللا ىلص النيبعه لنا  ، وهذا ما شر  ىضحألافقط عيدا الفطر و 

 عياد بديلة عن أعياد جاهلية؟ألاهل هذه   -615
 يف اجلاهلية.اللذان كاان   هرجان ريوز واملالننعم، بديلة عن عيدي  

 وصف أَّيما أخرى بوصف العيد؟شرع  ي    هل -616
خيشــى أن يكــون يف هــذا ابتداعــا وتقليل لقــدر العيد الشرعي، 

 م وغريمها.أللكقوهلم عيد العلم، وعيد  

 كيف ميكن أن حنقق الفرح الشرعي بلعيد؟ -617
ة العيــد، ثــم ابلتهنئــة للنــاس، وابلتوســعة على الصــبابتــداء  يتحقق  

الرحم، مع  صلةســرة بألاجتماع مع االلرزق، و د ابلفرح واوالألا
 ــذر من الوقوع فيما يغضب هللا حىت يف اللباس وغريمها.احل
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 املبحث الثان: 

  آداب مع صلة العيد    

 العيد؟ة  داب الشرعية اليت يتقيد هبا املسلم لصلآلاما   -618
ة، روج إىل الصالرات قبل اخلكل من متألاداب الشــرعية: آلامن 
صلى، ميل، التكبري أثناء التوجه إىل املواللبس اجل  غتسالالابن  التزي  

 على التكبري.  الناس  وحث  

 ة؟ماذا جيب على ألنساء التقيد به عند التوجه هلذه الصل -619
 جتمعأن يبتعدن عن  الصالةهلــذه  إذا خرجن   جيــب عليهــن  

ت ومتطيبات أو متربجات، وهلذا الـمتجمـ   خيرجن   الالرجــال، و 
  ،ه: َي رســول هللانلأروج إليها، ســســاء ابخلالن ملسو هيلع هللا ىلص النيبأمر ا مل

لتلبســها أختها من ملسو هيلع هللا ىلص: ) يكون هلا جلباب!، قال إحداان ال
اءة، أو ما يشــبه العب ،الءةملاهو لباب جلوا ،رواه مسلم (.جلباهبا

 بس ساترة.المب  املرأةبد أن خترج  وهــذا يدل على أنــه ال

 ة العيد؟ما صفة صل -620
بعدها ست  اإلمام حــرام، مث يكرب  إلابتكبرية  الصالةــدأ تبت

 تكبريات. 
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ة وســورة بعدها، ويف الركعة الثانية إذا قام من السجود حتمث يقرأ الفا
ة حتقيامه، مث يقرأ الفا مخس تكبريات بعد سيقوم مكربا ، مث يكرب  

ة  فيقرأ يف الثاني (علىألاسورة ) األوىلالركعة وسورة، فإن قرأ يف 
(، سورة القمر)، فيقرأ يف الثانية  (ق)  األوىل، وإن قرأ يف  (الغاشــية)

 .استحبااب

 نداء؟الما وقتها يف   -621
العيــد من ارتفاع الشــمس قيد رمح إلــى  صالةيدخــل وقت 

يف   الناس  ألن و   ،1  أبس بتأخريها إذا ارتفعت قيد رمح  الزوال، وال
خراج إلتسع هلم الوقت عيــد الفطر حباجة إىل امتــداد الوقت، لي

 زكاة الفطر.

 مىت خيرج وقتها؟ -622
 الظهر.  صالةخيرج وقتها بزوال الشمس، أي وقت  

 ؟ةالصلأين يستحب أداء   -623
 ملسو هيلع هللا ىلص النيبتســتحب يف الصحــراء، أي يف الفضاء الواســع، لفعل 

 يف ذلك.

 

 .يقارب ثلث ساعة بعد شروق الشمسما  - 1
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 ة فــي الفضاءـن يعــارض فعــل هــذه الصــلممــا التوجيــه لـ -624
 ؟سبببدون تسع،  امل
كان يرتك    ملسو هيلع هللا ىلص النيبوكيــف أن  النبويكــن تذكيــره ابهلدي ي

 صلى.يف املها  ليؤدي  ،ةة فيه عــن ألف صالمســجده مع أن الصال

 ة؟للنساء هلذه الصا  ما حكم خروج -625
 احليضج  مرنـاـا أن خنر "أديث أم عطية قالت:  ، حلهذا من املشروع
ودعوهتن ويعتزلن   نياملسلمفيشهدن مجاعة    احليضوالعواتق، فأما  

 رواه البخاري .  "مصلهم

 العيد الرجوع من طريقا آخر؟  صلةيشرع بعد  ل  ه -626
كان "قــال:  ، فعن جابر ملسو هيلع هللا ىلصهللا  لشرع ذلك، اقتداء برسو ي  

 رواه البخاري.    . "الطريق  عيد خالفا   إذا كان يومملسو هيلع هللا ىلص النيب

 خالفة يف الطريق؟ملاكمة من هذه  ما احل -627
واماا }، قال تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصـول اللــه تابعة هلدي رسـكمــة هي املاحل

كاانا ل م ْؤم نن واالا م ْؤم ناةن إ ذاا قاضاى اَللَّ  واراس ول ه  أاْمر ا أاْن ياك ونا هلا م   
ال  م ب ين ا   ْن أاْمر ه ْم واماْن يـاْعص  اَللَّا واراس ولاه  فـاقاْد ضالَّ ضاالا اخلْ ريااة  م 

 عبدية.الت  كمة، فهــذه هي احل)األحزاب({  (36)
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ظهار هذه الشــعرية يف أسواق  العلماء أســبااب؛ منها إلوأورد بعض  
جل أن يشهد له الطريقان يوم القيامة، وقيل: ، وقيل ألســلمنيامل

 للتصدق على فقراء الطريق الثاين.

 العيد، هل له أن يقضيها؟  صلةمن فاتته   -628
ن مســعود يشــرع القضــاء فيهــا أبربــع ركعــات، فقد ثبــت عن اب

ا مل.  وقيل يصلي ركعتان،  "من فاته العيــد فليصل أربعا":  أنه قال
 . "ابب إذا فاته العيد يصلي ركعيت.."ثبت يف البخاري: 

 .. فما حكم صنيعه؟الصلةمن يتقاعس عن أداء هذه   -629
شتملة امل صالةعليــه أن يتقــي اللــه عــز وجــل، وأن يقوم هلــذه ال

اهبم،  حتفهم و بعضهم بعضا ، وائتال  الناس، ورؤية  ري والدعاءعلى اخل
دعوا إىل اجتماع على هلو لرأيت من يصلون إليه  الناسولو أن 
ة التــي إىل هذه الصال  ملسو هيلع هللا ىلص، فكيف وقد دعاهم الرســول  مسرعني

 ينالون هبا من ثواب هللا سبحانه وتعاىل ما يستحقونه بوعده؟!

 سافر؟املة العيد يف حق  تشرع صل  هل   -630
ة ســافر يف البلد الــذي تقام فيه صالشــرع، لكــن إن كان املت ال

 .سلمنية مع امليؤمر ابلصال  العيد فإنه

 ضحى؟هل جيوز صيام أول أَّيم العيد، من الفطر أو األ -631



184 
 
 

أن " : دريخلديث أيب سعيد احلحيرم صيام يومي العيد، 
 .  "رحلناهنــى عن صيــام يومي: يــوم الفطر ويوم  ملسو هيلع هللا ىلصرســول اللــه 
 رواه البخاري 

 مر لو كان الصيام لنذر أو كفارة؟ما األ -632
فلــو صامه عن قضــاء ما  ،مجاعــن حــرام ابإليصيــام هذين اليوم

 ،مهورذر عند اجللناولو نذر أن يصــوم يوم العيــد مل ينعقد    ،أجــزأ
 من نذر أن يعصي هللا فال) :ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال ،ه نذر معصيةألن

 رواه البخاري .  (يعصه

ما أقوال الفقهاء إذا اجتمعت صلة العيد مع اجلمعة يف يوم  -633
 واحد؟

وقال:  ،ص يف اجلمعة ملن حضر العيد أنه رخ   ملسو هيلع هللا ىلصثبت عنه  
ا، فاماْن شااءا أاْجزاأاه  م نا  ) ان  يف  يـاْوم ك ْم هاذا اجْل م عاة ، واإ انَّ اْجتاماعا ع يدا

 رواه ابن ماجة (.  جم ام  ع ونا إ ْن شااءا اَللَّ  

 ؟ا توضيح احلديث السابق م -634
ة قام صالمعة والعيد فــي يوم واحد، فت  ة اجلإذا اجتمعــت صال

له ة العيد  صالل  من حضرو ،  يف وقتها  معةاجل  قام كذلكالعيد، وت  
 ة الظهر.وإن شاء فليصل صالمعة،  اجلــر  وحض يفاالختيار 
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يف   ،وم عيدى بنا ابن الزبري يف يعن عطاء بن أيب رابح قال: صل  ف
مث رحنا إىل اجلمعة فلم خيرج إلينا، فصلينا   ،يوم مجعة أول النهار

فلما قدمنا ذكران ذلك له،  ،وحداان ، وكان ابن عباس ابلطائف
: قال ابن  ابن خزية عند ، و رواه أبو داودفقال: )أصاب السنة(. 

 .(ن صنع مثل هذاإذا اجتمع عيدارأيت عمر "الزبري:  

لو كان عناك مانع من أداء صلة العيد يف املساجد، كيف  -635
 يصليها املسلم يف بيته؟

، فحكم ها هو حكم  مان فاتته هذه ملانعن   ة صالة العيدإقام  إذا تعذَّر
والصحيح ،  1 ي صالةا العيد، وللعلماء يف ذلك مذاهبالصَّالة، أ

وال خيطب، كما هو الشَّأن يف كل   عبادة ي صل  يها على صفتها،  أنه  
  .، وت صلَّى فرادى ومجاعةمقضيَّة

 ؟هذا احلكمما دليل  -636
أنَّه إذا فاتته صالة  العيد مجعا أهله وبنيه،    يدلُّ لذلك فعل  أنسن  

مث قاما عبد  هللا بن أيب عتبة مواله فصلَّى هبم ركعتني، يكرب  فيهما، 
 2.كصالة أهل املصر وتكبريهم

 

 (284/ 3املغيت )  - 1
رواه البخاري معلق ا، أبواب العيدين، ابب: إذا فاته العيد يصلي ركعتني، وكذلك النساء،   - 2

(، ووصله ابن أيب شيبة يف 987، قبل حديث )23 /2كان يف البيوت والقرى   ومن
 .(6237) (، والبيهقي يف السنن5803مصنفه )
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 الباب الثالث

 ما بعد شهر رمضان
 وصيام التطوع
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 ول:بحث األامل
  قضاء الصيام    

 قصود بقضاء الصيام؟ما امل -637
، أو يقضيه عنه أي مسلم  إلنسان اأي أداء الصيام الذي مل يصمه  

 بعد موته، بسبب نذر أو كفارة.

 شرع عليه قضاء الصيام؟ي    من -638
مرضا مؤقتا، وأيضا من   املريض، و لنفساءاو   احليضشرع يف حق  ي  

 ا وأفطر يف سفره.كان مسافر  

 ا من غري عذر، فهل عليه قضاء؟ مدا امن أفطر يوما ع  -639
 عصية الكبرية.دم من هذه امللنالكن عليه التوبة و   ليس عليه قضاء،

 لندم؟  افطره للدللة على  أهل ميكن الصيام عن اليوم الذي   -640
سيب والشعيب وابن جبري يد بن املله ذلك، وهذا مما افىت به سع

 وغريهم رمحهم هللا.

 متفرقات؟هل جيوز صوم القضاء يف أَّيم   -641
يقضاى الصــوم   نعــم، يصح القضــاء متتابعــا  ومفرقا، ويصــح أن  

يؤخر إىل شهر   عقب رمضــان بعد العيد مباشــرة، كما يصح أن َّ
 قبيل رمضان التايل.  شعبان  
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 تأخري يف القضاء؟هل من دليل على هذا ال -642
من "نعم لقول عائشــة رضي هللا عنها:  إن كان ليكون علي  

 رواه مسلم   ."رمضان، فما أســتطيع أن أصومه حىت أييت شعبان 

 داء والقضاء يف الصيام؟ األنيهل هناك من فوارق ب -643
 :نعم، ومن الفوارق

ـق داء مضيـ  إىل رمضان الثاين، واأليف أدائه ع أن القضاء موس   -
 .ــد أن يكــون فــي وقته، أي يف شــهر رمضــان ب  ال

 ب الكفارةجت فيه، أما القضاء فال اجلماع ب كفارةجتداء األ -
 فيه.  اجلماع

 من مات وعليه صيام يف ذمته.. فهل يسقط عنه؟ -644
 ولياء.يسقط عنه، لكن يصوم عنه أحد األ  ال

 يت؟ما الدليل على مشروعية صيام الويل عن امل -645
من مات )قال:  ملسو هيلع هللا ىلص عنها أن رسول هللا عن عائشــة رضي هللا

 متفق عليه  .  (وعليه صيام صام عنه وليه

 ؟من هو الويلّ  -646
ومنهم من خيصه  ،رثوقيل من له حظ  ابإل ،الويل هو القريب

 يصام عنه.  قصود أن وامل  ،ابلعاصب
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 مل التخصيص بلويل؟ -647
الغالــب أنه هــو الذي حيرص  ألن ،ورد التنصيــص علــى الولــي  

  براءة ذمة قريبه.  على

 يت؟هل هذا يشمل مجيع الصيام الذي مل يصمه امل -648
ما وجــب  ال ،ذر فقــطلنايابة هو صيــام لناالصيــام الــذي يقبــل 

 ،يابةلنايقبل  مثل رمضان ال ألن (،مثل رمضــان )أبصل الشــرع 
على نفســه  إلنسان الكــن ما أوجبه  ،يصوم أحٌد عن أحد  فال

 يابة.لناعلى ما أوجبه الشرع ومثله يقبل    فهو قدر زائد

 لنذر؟اانبة يف صيام  لاما الدليل على مشروعية   -649
من مات وعليه صيام نذر، ) :دليله مــا جاء يف بعض الرواَيت

 وهي يف الصحيح.  (،صام عنه وليه

 يت يف الصوم عنه؟ يشرتك أولياء املكن أن  ميهل   -650
ام عنه عشــرة أشــخاص يت عشــرة أَيم، فصنعــم، فلو كان على امل
 فيما كان من شــرطه التتابع.  الإيف يوم واحــد أجزأ، 

، فصام عنه أحــد نيمــات رجل وعليه صيام شــهرين متتابعــ  -651
َّيم، فهل انقطاع يف األخــر، دون أوليائه بعضهــا، مث أتبعــه اآل

 جيزئه؟
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 الإيتحقق  الصوم الذي يشــرتط فيه التتابع ال ألن جيزئه،  ال
صول حلبــد أن يســتأنف    البصــدوره مــن شــخصن واحــد، وعليــه فــ

 يت.عن امل  قطــاع وما وقع منه مــن صيام فإنه يقع نفالنالا

يلزم  عن بقيته، فهل مث تويفّ  ،رمضانسلم بعض إذا صام امل -652
 وليه أن يكمل عنه؟

 أن يطعم عنه.  يلزم وليه أن يكمل عنه، وال  ال

بنائه ه قضاء الصوم ومل يقض، هل جيوز ألمن مــات ويف نيت -653
 القضاء عنه؟

من أفطر يف رمضان لعذر شرعي ومل يتمكن من القضاء من غري 
إطعام، أما إن كان  قضاء عليه وال تقصري منه حىت مات فال

حد أقرابئــه أن يصــوم شــرع ألالتأخري من غري عذر حىت مات في  
 ملسو هيلع هللا ىلص النيباللــه عنها أن   عائشــة رضينينؤما روته أم اململعنه؛ 
 متفق عليه .  (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)قال:  

يف إفطار  اصرفــه يشرع، فهــل كفارة صياممــن عليــه  -654
 ؟نيالصائمــ 

 ، والاألَيمأن العــدد يقابــل أنه للمساكني، و نعــم، إذا أتكــد 
 خيتلط معه طعام غريه.
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رض واســتمر به حىت  أغمي عليه يف رمضان بســبب امل مــن -655
 مات، فهل عليه شيء؟

 ن هذا فيه زوال للعقل.كفارة، أل  قضاء عنه وال  ال

الثان دون عذر يف قضاء  مــن أفطر يف رمضان، مث أتــى رمضان   -656
 هذا الفائت، فهل يلزمه شيء مع القضاء؟

واماْن كاانا مار يض ا أاْو عالاى سافارن }يلزمه القضاء، لعموم قوله تعاىل:  
من أ خارا فاع   ومل يذكر أي  ،فذكر اللــه القضاء أبَيم أخر {دٌَّة م ْن أاَيَّ

عام بسبب طأمر آخر، وافىت بعض العلماء أن عليه مع القضاء اإل
 التقصري، وهذا قول وجيه.

 كم السابق؟حلمن أفىت ب -657
قــال به ابــن عباس، وابن عمــر، وأبو هريــرة، وجماهد، وســعيد بــن 

، عي وإسحاقفوزاعــي، والشاوالثــوري، واأل ،ــكجبيــر، ومال
 .رمحهم هللا مجيعا

 ما حكم من أفطر يف صوم القضاء؟ -658
 يقضــي عن هذا اليــوم يف يوم آخر.ثــم، وواجب أن  اإلعليــه  

 هل خيتلف احلكم لو كان هذا يف صيام تطوع؟ -659
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لاقاْد " نعــم، فقد ثبــت عن أم هانئ رضي اللــه عنها أهنا قالت:
، واك ْنت  صاائ ماة   أاك ْنت  تـاْقض نيا ) النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ، فـاقاالا هلااا:"أاْفطاْرت 

ئ ا؟ : (شايـْ ، قاالا رواه أبــو  (.فاالا ياض رُّك  إ ْن كاانا تاطاوُّع ا)، قاالاْت: الا
، وهذا يفيد أن من أفطر يف صيام التطوع لبانــيداود، وصححه األ

 .مث اإل  القضاء وال  شــيء عليه، ال  فال

 ســلم قضــاء لرمضان؟ ع بصيــام، وعلــى املقــدور التطــوّ هــل بمل -660
 الصيام وقته موسع.  ءن قضاالقضاء، ألع قبل  له التطو  
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 املبحث الثان
  صيام التطوع    

 : معلومات عامة.لو أ

 ع يف العبادات؟قصود بلتطوّ ما امل -661
ة، ن الصالوافل ملناــا ليس بواجــب، مثــل مبهــو التقــرب إىل هللا 

 ع ابلصدقات من غري الزكاة.والتطو  

 قصود بصيام التطوع؟ما امل -662
على نفسه   اإلنسان يوجبه  صيام رمضان، وما الهو ما عدا 

 .أو الكفارة  (ذرلنا)

 هل من دليل على مشروعية التطوع؟ -663
الذي جاء يستفهم عن شــرائع    دليله حديث ضمامة بن ثعلبة  

أخربهم أن هللا فــرض عليهم   ملسو هيلع هللا ىلصوفيه أن رســول هللا  ،مسالاإل
  ال (ملسو هيلع هللا ىلص: غريه؟ قال فهل علي   :قــال ضمام  ،صوم رمضان 

 رواه البخاري    .(تطَّوع  ن  أ  الإ

 هتمام بلتطوع؟ما أمهية ال   -664
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ن ـل ابلتطوع ما نقص ميكمـ  ه عظيم للمســلم، فإن فيه نفعٌ 
الذي فيه أنه   ،عمال يف يــوم القيامةديث عرض األحل  ،الواجــب

لعبدي من  انظروا هل)د فيها نقص من الفرائض قيل: ج  و   إذا
 رواه الرتمذي   .(تطوع؟

 ما أجر صيام يوم هلل تعاىل تطوعا؟ -665
ما من ملسو هيلع هللا ىلص: )قــال: قال رســول هللا  دري عــن أيب ســعيد اخل

ابعد هللا بذلك اليوم عن وجهه    عبد يصوم يوما يف سبيل هللا؛ إال
 متفق عليه .  (ر سبعي خريفاألان

 حيرص على صيام التطوع؟  ملسو هيلع هللا ىلصكان النيب هل   -666
ديث عائشــة حلويصوم منه،  الإيفوت شــهرا  ال كان فنعــم، 

أفطــره كله   رمضــان، وال  ما صام شهرا كله إال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رســول هللا  
 .(حىت يصوم منه)، ويف رواية له:  رواه مســلم  (حىت يصيب منه

 هل هناك من أوقات مينع الصوم فيها تطوعا؟ -667
ا من غري ســبب، ومثــل ا مطلق  معة مفرد  ، مثل صيام يــوم اجلنعــم

 ملن  حــر، وصيام أَيم التشريق، إاللناصيام أيــام العيدين، الفطــر أو  
 ج.سبب متعلق ابحل  هل

 لنية لصوم التطوع؟اشرع  ت  ىت  م -668
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سلم فعل قبلها ملا، إذا مل يكن  ولو ابلنهار  فللناية لصوم  لناتشرع  
 النيب دخل علي  "ئشــة رضي هللا عنها قالت: فطرات؛ فعن عاامل

فإين )، قال:  فقلنا: ال  ؟(هل عندكم شــيءٌ )ذات يوم، فقال:    ملسو هيلع هللا ىلص
أهدي  رســول هللاَي مث أاتان يوما  آخر، فقلنا:  (.إذن صائم
حٌيس رواه  (. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت  صائما ، فأكل ،لنا ا

 (طعاٌم من مسن وأقط، وتر  يس:حلا)       مسلم.

 كم يف منتصف النهار؟حلقيق هذا احتما الدليل على   -669
دون أن يكون قــد  النهارقرر الصيام يف  ورد عــن ابن عباس أنه

نــواه من قبل، ولكنه لــم يكن قد تناول طعامــا  يف يومه ذاك، وورد 
صام بعد زوال الشمس من هناره، أي أنه عقد   حذيفة أن

 1ذلك للناس. نية الصيام بعد الظهرية، وأعلن  

 ؟نيعلنفل املالنية يف  اهل ختتلف   -670
ديث ية من الليل، حللناتشــرتط لــه  طلق الامل )التطوع( فــللنا

ذات  ملسو هيلع هللا ىلصعائشــة رضي هللا عنها قالت: دخل علي رسول هللا 
فإنــي إذا  ). فقال: يوم، فقــال هل عندكم شــيء؟ فقلنا: ال

 كصيام عرفة أو عاشــوراء، ني  عفل امللنا، وأمــا رواه مســلم. (صائم
 فينبغي أن ينوي له من الليل.

 

 (120/ 25الفتاوى البن تيمية ) - 1
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 زوجته بلفطر من صيام واجب عليها؟هل للزوج أن أيمر   -671
 اإلفطار حيل  هلا اليف قضــاء الصيام الواجب فــ املرأةإذا شــرعت 

وهي   إلفطاراب  رأة أن أيمرهاحيل  لزوج امل  من عذر شرعي، وال  الإ
وليس هلا أن تطيعــه يف ذلــك،  امعها،جي تقضي، وليس له أن 

 النيبعــن  هريــرة  ديث أيبحل ،افلــةالن ف صيــاموهذا خبال
 رواه البخاري .   (إبذنه  إال  رأ ة وباعلها شــاٌهدتصوم  امل)ال    ملسو هيلع هللا ىلص:

فــي حــال قضــاء املرأة لديْــن الصيــام، هــل جيــب عليها   -672
 من الزوج؟ الستئذان

ما أفطرته من رمضان ولو بدون علم قضاء  املرأةجيــب على 
 يشرتط للصيام الواجب إذن الزوج.ال  زوجها، و 

 ما أفضل أنواع صيام التطوع؟ -673
  ديث عبد اللــه بن عمرو حل أفضلــه صيــام يــوم وإفطار يــوم،

أحب  الصيام إىل هللا تعاىل صيام ) :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول هللا
 عليه  متفق .  (يوماداود؛ كان يصوم يوما، ويفطر 

 وفيه صيام؟  لإر الشهر  مي  لأهل من املشروع   -674
أوصاين )قال:  ديث أيب هريرة نعم هذا مرغوب إليه، حل

ثة أَيم من كل شــهر، وركعيت ث، صيام ثالبثال ملسو هيلع هللا ىلصخليلــي 
 متفق عليه .  (الضحى، وأن أوتر قبل أن أانم



197 
 
 

 اثنيا: صيام ستة من شوال

 رمضان؟فعله بعد صيام شهر  شرع  ي  ي  ما الصيام الذ -675
 ستحب صيام ستة أَيم يف شهر شوال.ي  

 ما الدليل على مشروعية هذا الصيام؟ -676
من صام رمضان، مث ) ملسو هيلع هللا ىلص: النيبقال: قال  عــن أيب أيوب 

 أخرجه مسلم .  (اتبعه ستا من شوال، فذلك صيام الدهر

 هل صحيح أن المام مالك رمحه هللا كرِه صيام هذه األَّيم؟ -677
ومسعت مالكا يقول يف صيام "ىي:  قال حينعم، وهذا لسبب عنده،  

ا من أهل العلم ستة أَيم بعد الفطر من رمضان: إين مل أر أحد  
والفقه يصومها ومل يبلغين ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل 

وأن يلحق برمضان ما ليس  ،العلم يكرهون ذلك وخيافون بدعته
يف ذلك خفته عند أهل العلم منه أهل اجلهالة واجلفاء لو رأوا 

 ."ورأوهم يعملون ذلك

 ما توجيه الفهم ملا قاله المام مالك؟ -678
وهذا كما قال، إن صوم هذه الستة األَيم بعد " :الباجي وقال

وقد   ،دون صومهاكان السلف يتعم   الفطر مل تكن من األَيم اليت
وقد أابحه مجاعة من الناس  ذلك مالك وغريه من العلماء، كره
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لك مالك ملا خاف من إحلاق عوام يروا به أبسا، وإمنا كره ذ ومل
الناس ذلك برمضان وأن ال ييزوا بينها وبينه حىت يعتقدوا مجيع 

ا، واألصل يف صيام هذه األَيم الستة ما رواه سعد بن  ذلك فرض  
سعيد عن عمر بن اثبت عن أيب أيوب األنصاري أن رسول هللا  

عه ستا من شوال كان كصيام من صام رمضان، مث أتب) قال:  ملسو هيلع هللا ىلص
. وسعد بن سعيد هذا ممن ال حيتمل االنفراد مبثل هذا، (لدهرا

فلما ورد احلديث على مثل هذا ووجد مالك علماء املدينة  
قال  ،منكرين العمل هبذا احتاط برتكه لئال يكون سببا ملا قاله

مطرف إمنا كره مالك صيامها لئال يلحق أهل اجلهل ذلك 
فلم ينهه. وهللا أعلم من رغب يف ذلك ملا جاء فيه  برمضان، وأما  

  1".وأحكم

 كيف يتحقق يف هذا الصيام صيام  الدهر؟ -679
 ملسو هيلع هللا ىلص  النيبأنه مسع      حديث ثوابن قراءة  ل  يتحقق هذا من خال

وستة أَيم   ،ســنة بعشر، فشــهر بعشرة أشهرجعل هللا احل)  يقول:
 رواه النسائي.  (بعد الفطر اتم السنة

 بعــد رمضان مباشرة؟صيام الســتة، و التتابع يف  شــرتط  هــل ي   -680
 شوال.  شهريشرتط هذا كله، فيجوز تفريق صيامها يف    ال

 

 (76/ 2املنتقى شرح املوطأ ) - 1
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من كان عليه دْين من رمضان، فهل يبدأ به، أو يصوم شوال  -681
 ؟أولا 

حرج عليه لو صام شوال   البدء بقضاء الدْين، لكن ال األفضل
 عليها صيام من رمضان.ســاء، اليت لنا، مثلما حيصل مع  أوال

ســت من شــوال مع نية قضاء   بنيةـتة أَّيم هل ميكن صيام سـ -682
 الدين؟

صيام ســتة من شــوال له نيــة   ألنية، نلجيوز هذا التشــريك اب ال
جيوز  ن له نية مقيدة أخرى، فال، والصيام لقضــاء الديْ صلةمنف

 يف يوم واحد. منفصلتني  نييت نالتشريك بني

ميس، أو  واخلنيثنلاكن صيام ستة من شوال يف يومي  ميهل  -683
 األَّيم البيض؟

البيض ليــس  األَيمميس أو ـن واخليثنـإلايومي  ألن نعــم جيــوز، 
، األَيميف هــذه  تطوع ا ا يســتحب الصيامهلما نيــة مقيدة، إمن

 ويتحقق هذا الصيام مع أي نية أخرى.

 نيشــوال بلبينة الشــرعية بعد صيام املسلم لو ثبت دخول  -684
 عليهم؟ نيفماذا يتعمثانية وعشرين يوما،  
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مــن رمضان، فعليهم   األول عليهــم أن يكونوا أفطــروا اليوم نييتعــ
ا عشرين يوما، وإمن أن يكون مثانية، يكن الشهر ال ألنقضاؤه، 

 .ثنيالشهر تسع وعشرون يوما أو ثال

 شهر حمرم وعاشوراء. اثلثا: صيام 

 ما أفضل الصيام بعد رمضان؟ -685
أفضل الصيام بعد ملسو هيلع هللا ىلص: ) النيب: قال قــال عــن أيب هريرة 

ة ة بعد الفريضة؛ صالرم، وأفضل الصالحملرمضان شهر هللا ا
 أخرجه مسلم .  (الليل

 هل هذا يعين صيام شهر حمرم كله؟ -686
 كثر منه.ألا، لكن بصيام  ال

 عاشوراء؟ما حكم صيام يوم  -687
كتب عليكــم ي    هذا يوم عاشوراء، وململسو هيلع هللا ىلص: )  النيب  همســتحب، لقول

متفق  . (وأنــا صائم، فمن شــاء فليصم، ومن شــاء فليفطر صيام ــه،
 عليه 

 م؟لسالا قبل  هل كان صيام يوم عاشوراء معروفا  -688
كان يوم " نعم، ودليله ما ورد عن عائشــة رضي هللا عنها قالت:

يصومه، ملسو هيلع هللا ىلص    اهلية، وكان رسول هللاعاشــوراء تصومه قريش يف اجل
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، فلما فرض رمضان ترك يوم دينة صامه وأمر بصيامهم املفلما قد  
 متفق عليه .  (عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه

 على صوم عاشوراء؟  القتصاريشرع عدم    هل -689
. (التاســع  صومن  لئــن بقيــت إلــى قابــل أل)  ملسو هيلع هللا ىلص:  النيبنعــم، لقــول  

ويف رسول ت   قبل حىتفلم يــأت العام امل"  :قال ابن عباس 
 رواه مسلم  ".  هللا

قتصار على صيام عاشــوراء، دون يوم  قبله، أو ـا حكم المـ -690
 يوم  بعده، لعذر  أو لغري عذر؟

فضل أن يصوم معه يوما  قبله، أو يوما  بعده، أو األ  واألفضل،  جيوز
 ثة أَيم مجيعها.صوم الثال

 ما حكم صوم ألنذر مع صوم يوم عاشوراء؟ -691
 قيدة مع كل فعل.ية امللناف  ختالجيوز، ال ال

 جة.: صيام تسع من ذي احلرابعا

 ؟قال صيام العشرملاذا قيل تسع من ذي احلجة، ومل ي   -692
احلجة هو يوم العيد، وهذا حيرم صيامه، ألن اليوم العاشر من ذي  

 .واجلواز لألَيم التسع وأيضا بعد العيد 
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 جة؟ما فضل العمل الصاحل يف أَّيم العشر األول من ذي احل -693
الصالــح  ما من أيــام العمل)ال: قــ ملسو هيلع هللا ىلص النيبعــن ابــن عبــاس أن 

هــاد جلا ، فالوا: َي رســول هللا، والاألَيمأحب إىل اللــه من هذه 
رجل  الإهاد يف ســبيل اللــه، جلا وال) :ملسو هيلع هللا ىلصفــي ســبيل هللا؟ قــال 

 ابن خزية  رواه  .(اله ونفســه فلم يرجع من ذلك بشــيءمبخرج  

 ة؟جما أجر صيام يوم التاسع من ذي احل -694
ئل عن صوم يوم عرفة،  س   ملسو هيلع هللا ىلص النيبأن   ورد عن أيب قتادة

 رواه مسلم .  (والباقيةاضية  ر السنة امليكف  )  فقال:

 جة؟حلكم من صام مجيع أَّيم التسع من ذي اما ح   -695
طلوب يف بــأس يف ذلك، وهو من مجلــة العمل الصاحل امل ال

 عن سرد صومها.  هنيٌ   ملسو هيلع هللا ىلص النيبالعشر، ومل يرد عن  

ميس، فهل واخل  الثننيجــة يومي  ق صيام أَّيم ذي احلإذا وافــ -696
 للصائم أجران؟
 ان إبذن هللا تعاىل.األجر نعم، جيتمع له  

 ج؟ج يصوم يف احلحلا هل ورد أن ا -697
ا، جــة تطوع  ــاج يصوم مــن ذي احلة أن احلــن  لــم يثبــت يف الس  

 ج.يصوم يوم عرفة يف احل  وأيضا ال
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 . ميسخلواالثنني خامسا: صيام يومي 

 ؟نيما حكم الصيام هلذين اليوم -698
 .ستحباباالحكمه  

 ؟اليومنيما الدليل على مشروعية الصيام يف هذين   -699
ويوم  االثنني تعرض يوم إن أعمال العباد) ملسو هيلع هللا ىلص: النيبورد عــن 
عرض فيهمــا ذانــك يومان ت  )وفــي رواية:  ،  رواه أبو داود.  (اخلميس

.  (ض عملي وأان صائم، فأحب أن يعر نيملالعا  على رب  مالاألع
 رواه أبو داود 

لد فيه، فهل هذا و   نــه ألنيثنعن صيام ال ملسو هيلع هللا ىلصأخبنــا النيب  -700
 دته؟الفرح بول  لظهارمدعاة  

أو  ،وب عثت فيه ،لدت فيهو  ذاك يوم  ) ثننيعن يوم اال ملسو هيلع هللا ىلصقولــه 
خري  ملسو هيلع هللا ىلص النيبدة شــك أن وال ، والرواه مســلم (فيه أنز ل علي  

لكن   ،رمحةدة  دته والفوال  ،رمحة للعاملني  ملسو هيلع هللا ىلص  هألن  ،للناس  ابلنسبة
حندث فــي دينــه ما لــم  فال ،دته إتباعهمن تعظيمه والفرح بوال

ال يتبع أن  (أن حممدا  رســول هللا)مقتضــى شــهادة  ألن عه، يشــر  
شــكرا  هلل عز وجل على   نيثناألصام يوم  ، في  النيب ملسو هيلع هللا ىلص إال مبا شرع

 نتعبد بغري ما ورد.  وال  ،مةنعالو و جادت هذه الرمحة    أن
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 ؟ واخلميس  لثننياما حكم صوم القضاء أو لنذر يف يومي   -701
 طلقفل املنالليس هلما نية مقيدة، بل مها من  يامهما  ص  ألنجيوز،  

 ض ثة أَّيم يف الشهر، واألَّيم البيسادسا: صيام ثل 

 ثة أَّيم يف الشهر؟لما الدليل على صيام ث -702
أَيم ثة صوم شــهر الصرب، وثالملسو هيلع هللا ىلص: )دليله أن رســول اللــه قال 

  .     رواه البزار.  (الصدر  1واحارنب من كل شهر يذه

 ما حكم هذا الصيام؟ -703
 .االستحبابحكمه  

 ما أجر الصيام فيها؟ -704
ثة أَيم من صام ثال) ملسو هيلع هللا ىلص:قال: قال رســول هللا  عن أيب ذر 

فأنزل هللا عز وجل تصديق (، من كل شــهر، فذلك صوم الدهر
  ، 160):األنعام(  {سنة فله عشر أمثاهلامن جاء ابحل}ابه:ذلك يف كت

 سنن ابن ماجه. أَيم.    بعشرة    فاليوم  

 بألَّيم البيض؟ املرادما   -705

 

 ه ووساوسه وحقده. وحر الصدر: قيل هو غش   - 1
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 واخلامسأَيم، الثالث عشر، والرابع عشر،  ةلثالثهو وصف 
 عشر من الشهر العريب.

 صفت هبذا الوصف؟و   اذامل -706
 لزَيدة نور القمر فيها.قيل:  

  ذه األَّيم؟ما دليل الصيام يف ه -707
ثة أَيم من صيام ثال) :ملسو هيلع هللا ىلص النيبعــن  دليلــه مــا ورد عن جرير 

عشرة، وأربعا  ثكل شــهر صيام الدهر، وأيــام البيض صبيحة ثال
 .(  عشرةا، ومخسا عشرة

أيمر  ملسو هيلع هللا ىلصكان رســول هللا »قال:  وعــن قتادة بن ملحــان 
، ومخس عشرة، ربع عشــرةأث عشــرة، و البصيــام أيــام البيض؛ ثــ

 .(هن  كهيئة الدهر)وقال:  

 ة؟ثلما احلكمة من صيام هذه األَّيم الث -708
قــال بعــض العلمــاء أن فيه إعجــازا علميا، حيــث أن الصيام 

 القمر.سد اليت تزيد مع زَيدة نور  خيفف من رطوبة اجل

 كن من صيام يوم واحد، فهل فاته األجر؟م تي  ملمن   -709
من منعه العذر عن بعضها أو مجيعها داء، و على قدر األ األجر

 صامه.  إبذن هللا على ما  األجرفله  
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فضل أن  ثة أَّيم من الشــهر، فهــل األلشــخص أراد صــوم ث -710
 ؟اخلميس  الثننيَّيم البيض أم يصوم أَّيم  يسردها يف األ

 َيم البيض.فضل أن يصوم األاأل

يام لنية يف قضــاء الدين أو الكفارة مع صاهل ميكن إشــراك  -711
 األَّيم البيض؟

 جيوز، إبذن هللا تعاىل، وله فيه أجران.

 .معة والسبتسابعا: صيام يومي اجل

 ا من غري سبب؟معة منفردا ما حكم صيام اجل -712
 الكراهة.حكمه  

 ا؟معة منفردا ما الدليل الشرعي لكراهية صيام يوم اجل -713
جويرية رضي هللا عنها أن رسول هللا   ننيؤمجاء يف حديث أم امل

أص مت أمــس؟  )معة، فقال:  ليها وهي صائمة يوم اجلدخل ع  ملسو هيلع هللا ىلص
. قال: تريديــن أن تصومي غدا ؟ قالت: ال. قال: قالت: ال

 رواه البخاري. .  (فأفطري
يصومن  ال )يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص النيبقال مسعت   أيب هريرةوعن 

وفــي  رواه البخاري (يوما قبله أو بعده ألنمعة يوم اجل أحدكم
ختصوا   وال معة بقيــام من يب الليايل،لة اجلختتصوا لي ال )روايــة: 
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أن يكون يف صوم يصومه  ألن ، األَيمبصيام من يب  اجلمعةيوم 
 . رواه مسلم(أحدكم

 ما التعليل للنهي عن الصيام فيه؟ -714
ي، وبعدها سعى العلماء و لنهي النبلتعب د  فيه األمر ابتداء

 ،و أرجىن الدعــاء مســتحب فيه وهــأ: الستنباط العلة، ومنها
ة من الغســل والتبكري إىل الصالوفيه  فهو يــوم دعاء وذكر وعبادة،  

 ا.وىل، فكان فيه العون للمسلم أبن يكون مفطر  الساعات األمن  
 ؟املسلمنيصوما لبعض    اجلمعةماذا لو وافق يوم   -715

فــي التايل، فمن كان  اإلفطارمــن كان حمافظا على صيــام يوم و 
 اجلمعةوافق    أبس، ومثله إن  ه يوم مجعة فاليفعل هــذا، ووافق صوم

 يوم عرفة، أو لتحقيق نذر وافق فيه.

، اجلمعةلقصد  بصيام نفل، ل اجلمعةمن أفرد يوم  ما حكم -716
 يفرغ من عمله ألن ذلك اليوم؟  ولكن لكونه ل

يصام يوم عرفــة   هي عنه التخصيص، وهلذاملنا  ألن بــأس بذلك،    ال
 يلــزم أن يصوم يوما  قبله.  ، والاجلمعةوم  إذا وافق يــ احلاجلغيــر  

، لغيــر قصد اجلمعةســلم: أريــد أن أصــوم يــوم لــو قال امل -717
 ، مع إمكانه أن يصوم أي يوم سواه؟اجلمعة

 بد من سبب ظاهر.  جيوز، إذ ال ال
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 ا؟ما حكم صوم يوم السبت منفردا  -718
يوم احلديث يف السبت يف النهي عن صيام  قال الشيخ ابن ابز: "

وهو ما يروى عنه ملسو هيلع هللا ىلص  ،السبت حديث ضعيف شاذ مضطرب
  ، ال يصومن أحدكم يوم السبت إال فيما افرتض عليه) : أنه قال

هذا احلديث  (فإن مل جيد إال حلاء عنب أو عود شجرة فليمضغه
 .فاحلديث غري صحيح ضعيف ومضطرب نبه عليه احلفاظ،

أو مفردا    ،أو مع األحد  فال أبس بصوم يوم السبت مع اجلمعة،
 1."و الصواب وهذا هو الصحيحهذا ه ،ال حرج يف ذلك

 امه؟متا مثل الكفارة، فهل حيّق له عدم إا واجبا من صام صياما  -719
  فال  -ذر أو الكفارة لناكالقضاء أو    -من شراع يف صوم واجب 

للصائم   األفضليفطر فيه بغري عذر، و  جيوز أن  بد  أن يتم ه، وال
توجد مصلحة شــرعية راجحة يف  يتم صومه ما مل أن  املتطوع
 قطعه.

مــن صام أول النهار بينة قضاء دْين مث أفطر، فهل يقضي عن  -720
 هذا اليوم؟

 ليــس عليــه كفارة عن هذا الفطر، ولكن يصــوم عن يوم قضائه
 يوما آخر.

 

 من برانمج: نور على الدرب  -  - 1
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ت دعوة صائم إىل وليمة، وكان صيامه للتطوع، فهل متلو  -721
 جييب الدعوة ويفطر؟

  ، عن أيب هريــرة ال أيكل، ولــه أن حلضورابجييــب الدعوة 
ْب، فاإ ْن : )ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رســول اللــه  إ ذاا د ع يا أاحاد ك ْم، فـاْلي ج 

 رواه مسلم   .(، واإ ْن كاانا م ْفط ر ا، فـاْلياْطعامْ 1 كاانا صاائ م ا، فـاْلي صال   

 شرع للصائم أن يبني صيامه عند دعوته للوليمة؟ي    هل -722
  إذا ) قال: ملسو هيلع هللا ىلص النيبعن  ذلك، فعن أيب هريرة  شرع لهي  نعم 

أخرجه  .  (عي أحدكم إلــى طعامن وهو صائم، فليقل: إين صائمد  
 مسلم

 .اثمنا: الوصال يف الصيام

 ما معىن الوصال يف الصيام؟ -723
بينهما ا، دون أن يشــرب أو أيكل فصاعد   هــو أن يصــوم يومنْي 

 أي شيء.

 

معناه فليدع ألهل الطعام   :قال اجلمهور  اها،يف معن العلماء ( اختلف)فليصل   - 1
  :ومنه قوله تعاىل  ،وأصل الصالة يف اللغة الدعاء  ،كة وحنو ذلك ابملغفرة والرب 

أي يشتغل   ، املراد الصالة الشرعية ابلركوع والسجود  : وقيل {وصل عليهم}
 . ابلصالة ليحصل له فضلها وثواهبا وللحاضرين بركتها
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 ما حكم الوصال؟ -724
 الكراهية.حكمه  

 ا الدليل على هذا احلكم؟م -725
فقال رجل   ،عــن الوصال  ملسو هيلع هللا ىلصهنى رســول اللــه    عــن أيب هريــرة  

وأيكم مثلي؟  ): فإنك َي رسول هللا تواصل؟ قال: ســلمنيمن امل
. فلما أبوا أن ينتهــوا عــن الوصــال (إين أبيت يطعمين ريب ويســقيين

لو أتخر ( ملسو هيلع هللا ىلص: فقــال ،واصل هبــم يوما،  مث يومــا ، مث رأوا اهللل
 متفق عليه  أبوا أن ينتهوا.   كل هلم حنيملن. كا(ل لزدتكــماهلال

 ؟ميلنهي للتحر اهل هذا   -726
ولو  ،واصل هبم ملسو هيلع هللا ىلص النيب ألن  ،على الكراهةحممول هي لناهذا 

رف أنه  ع    هبم بهفلمــا أد    ،مر  حملهبم هبذا اكان الوصــال حمرما  مــا أد  
 التحرمين هذا صارف للنهي من  ويكو   ،األوىلف  جائز لكنه خال

 إىل الكراهة.

 ؟(يطعمين ريب ويسقيين إن أبيتملسو هيلع هللا ىلص :)ما معىن قوله   -727
ؤتى بطعام وشــراب من هللا  ي    كانملسو هيلع هللا ىلص  قيل هو على حقيقته، وأنه  

 يف ليايل صيامه، أو هنار الصيام. ملسو هيلع هللا ىلصكرامة له  
 من الغذاء الروحي من هللا جل   ملسو هيلع هللا ىلصيفاض عليه  وقيــل هو ما

راد مــا يغذيه هللا بــه من معارف، امل"ابــن القيم: ، يقول الوعــ
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ناجــاة، وقرة عينه بقربه، وتنعمه حببــه، ويفيــض على قلبه من لذة امل
فهذا   ،إىل هذه الدرجة  إلنسان اكــن أن يصل  ي  والشــوق إليه، وال

 ملسو هيلع هللا ىلص".من خصائصه  

 شقة؟ن زاد التعب عليه واملجر يف الصيام ملألهل يزداد ا -728
شــقة ن املأل ،جرســلم عليها زاد األشــقة وصبــر املت املإذا زاد

وأما   ،جر العظيــم من هللا جل وعالرتب عليها األي    التابعــة للعبادة
لــذا  إذا ثبتــت تبعا  للعبادة، إال ،شــقة لذاهتــا فليس فيها أجرامل

شــقة تومها أن هذا أمر شــرع أن يبحث الصائم عن املي   فال
 مشروع.
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   اخلامتة   

 طاف..يف ختام امل
أقول: الشــكر هلل الذي أســبغ علينا نعمه ظاهرة وابطنة، ومنها العــون 

ملــة من فتاوى العلمــاء، نفعنا اللــه جلامعة   هذه الرســالة اجلمي بتقــدوالتيســري  
 على.ألابعلمهم وفقههم، ومجعنــا هبم يف الفردوس  

 الفاضل..  القارئفيا أيها  
ـا وجدت من صواب يف البيان، وتيســري صحيح للمعلومة يف هذه فمـ

ة أو هفوة فما الرسالة، فهذا من فضل هللا سبحانه، وما كان فيها من زل
فس.. واستغفر هللا العلي العظيم منه، لنامن العلم القاصر، وزلة  الإهو 
 انالحباب، ودعوة لنيل التوفيق من مو  من األميأعدم من توجيه كر  وال

 افع.لنا، والظفر ابلفقه  مي لكر ا

 ساهم بطباعة ونشر هذه الرسالة.  ملنوجزيل الشكر 

م علــى حبيبنا حممد، وعلى آله الة والســوالصال، مــد هلل رب العاملنيحلوا
 هلم إبحسان إىل يوم الدين.  وصحبه، والتابعني
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  من مراجع الرسالة  

صدار لكفــارات، اإلذور والناأحــكام وفتاوى الــزكاة والصدقــات و  -1
 1430- 2009 الثامن، بيت الزكاة  

عتكاف، أعده: والقيــام واالحاديث الصحيحة فــي الصيام جامــع األ -2
ثري، ليب األمحدي حامد صبح، راجعه وقدم له: علي بن حســن احل

 1417 -1997 ،وىلدار ابن حزم، الطبعة األ
رام، ى علماء البلد احلســائل العصرية من فتاو الفتاوى الشــرعية يف امل -3

 1429- 2008ريسي، الطبعة السادسة،  د. خالد عبد الرمحن اجل
مجع  -رمحه هللا -جمموع فتاوى الشــيخ حممد صالــح ابن عثيمني .5

 1423-2003.وترتيب: فهد بن انصر السليمان، دار الثرَي للنشر،  
مدار الدليل على منار السبيل، للدكتور أمحد حطيبة، مكتبة حبر  .6

 (2012)وىل  العلوم، مصر، الطبعة األ
ستجدات الزكاة، د. عبد هللا بن دراسة فقهية أتصيلية مل ،نوازل الزكاة .7
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